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  ّالتهتل اذتصبٕالطلفٔ٘ ّالعنل الطٔاضٕ 

 عبد السمحً عبد ارتالل أمنْذجّا 

 ّزأٖ األلباىٕ يف بعض ُنُتب 

 -ضددِ اهلل-عبد السمحً عبد ارتالل

 

إن احلٛمييييد م ٟم ٛمييييده وٟمًييييرٕمٞمٜمف وٟمًييييرٖمٗمرهو وٟمٕمييييقذ سميييي٤مم ُمييييـ  ور  اًمِمييييٞم :

ـ هيييده ام ومييل ُمْمييؾ ًمييفو وُمييـ يْمييٚمؾ ومييل  يي٤مدي ًمييفو ؾمييٞمت٤مت أقمنًمٜميي٤مو ُمييوأٟمٗمًييٜم٤م 

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ام وطمده ٓ  يؽ ًمفو وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٘مييييد يمريييي٥م اًمِمييييٞم  قمٌييييد اًميييير ـ قمٌييييد ا يييي٤مًمؼ طمٗمٔمييييف ام ظمٓم٤مسميييي٤ًم وضمٝمييييف إزم 

/ ي يذيمر ومٞمف أن  ٜم٤مك  يٓم٤ًم ُمًجلً 7373/ مج٤مدي إومم/ؾمٜم٦م/77سمر٤مري  

٤مء ومٞمييف قمييغم ًمًيي٤مين أٟمٜمييل ىمٚميي٧م ذم إخ قمٌييد اًميير ـ ُمٞمٕمرييف اًمًٞم٤مؾميي٦م وأومًييدشمف ضميي

احلزسمٞمييي٦م ومػمضميييق اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ ذم ظمٓم٤مسميييف اعمِمييي٤مر إًمٞميييف أن أرد قميييغم  يييذه 

 اًمٙمٚمٛم٦م اًمرل ٟم٧ًٌم إزم.

 وسمٜم٤مًء قمغم رهمٌرف أُمٚمٞم٧م ُم٤م ي٠ميت:



 رأي العالمة األلباني يف أطزوحات عبد الزمحن عبد اخلالل ------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

3 

ؾمييرٛمٕم٧م إمم  يييط ُمًييجؾ ُمييـ صييقت أظمٞمٜميي٤م اسمًييؿ ام اًميير ـ اًمييرطمٞمؿ ًم٘مييد 

اًمِمييٞم  ُم٘مٌييؾ سمييـ  يي٤مدي اًمييٞمنين ضمييزاه ام ظمييػمًاو صمييؿ إمم يمٚميينت سمٕمييض اًمٗم٤موييؾ 

شملُمذشمييييف اعم١ميييييديـ ًمٙملُمييييفو وأٟميييي٤م اعمييييدقمق حمٛمييييد ٟميييي٤م  اًمييييديـ إًمٌيييي٤مين أوييييؿ 

صقيت إمم أصقاهتؿ مجٞمٕم٤ًمو وٓ أضميد ذم يمٚمنهتيؿ ُمي٤م يًيردقمل اًمقىميقه قمٜميد ٤م 

قمٌييد اًميير ـ أو اًمٜمٔميير ومٞمٝميي٤م إٓ ُميي٤م ضميي٤مء ُمٜمًييقسم٤ًم إزم أٟمٜمييل ىمٚميي٧م ذم أظمٞمٜميي٤م اًمٗم٤موييؾ 

 َ ع ؿمي٤ٌمسمف ٟمًي٠مل ام ع وُمٞم ي ٞم ي قمٌد ا ٤مًمؼ و ق ُمر٠مصمر سمٗمٙمر اإلظمقان اعمًٚمٛملمو صمؿ َت

 أن هيديف.

ومٝمذا اًمٙملم ٓ أذيمر أن أٟمٜميل شمٚمٗمٔمي٧م سميف  ٙميذا ايذا احليره إٓ إذا ؾميٛمٕم٧م 

وًمٞم٦مو ١مصييقيت ُمًييجلً سمييف ذم  يييطو وٓ أىمييقل  ييذا بٗمٔميي٤ًمو أو هترسميي٤ًم ُمييـ اعمًيي

 أن اًمرٙمرييييؾ واحلنؾميييي٦م ذم شمٙمرٞمييييؾ ا نقميييي٦م اًمًييييٚمٗمٞملم ذم وميييي٢مٟمٜمل ذم اًمقاىمييييع أرى

اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ىمييديًن وطمييدي ٤ًمو  اًمٙمقييي٧م ظم٤مصيي٦م أسييؿ يًييػمون قمييغم ظمٓمييك

و يييييييل: شمٙمرٞميييييييؾ اًمِمييييييي٤ٌمب اعمًيييييييٚمؿ ودمٛميييييييٞمٕمٝمؿ دون اًمٕمٜم٤ميييييييي٦م سمر ٘ميييييييٞمٗمٝمؿ اًم ٘م٤مومييييييي٦م 

اإلؾملُمٞم٦م اًمّم ٞم ٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وقميغم ُميٜمٝم٩م اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  

يميييؾ اعمًيييٚمٛملم اعمٜمرٛميييلم إمم  يييذا اعميييٜمٝم٩م اإلؾميييلُمل اًمّمييي ٞم و يمييين  يييل دقميييقة 

وًمذًمؽ وم٢مين أظمِميك ُمي٤م أظمِميك أن شمرضميع اًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيي٧م وذم سميلد 

أظمييرى ىمييد شمريي٠مصمر اييذا اًمرٙمرييؾ أو اًمر ييزب ا ديييدو وشمرضمييع اًم٘مٝم٘مييرىو ويرٛم ٚمييقن 

ذم دقمقهتؿ ظمٓمك مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًيٚمٛملم ذاهتي٤م اًمريل أ ت إًمٞمٝمي٤م ًٟمٗمي٤ًم و يل 

اًم٘م٤مئٛميييي٦م قمييييغم ىمييييقل سمٕمْمييييٝمؿ: يمرييييؾ صمييييؿ يمرييييؾو صمييييؿ ٓ  ء سمٕمييييد ذًمييييؽ إٓ اًمرٙمرييييؾ 

واًمر زبو وأيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ: أٟمف ىمد ُم٣م قمغم مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم 
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ؾميييرقن قم٤مُمييي٤ًم ود يِمييي٤م د ُميييـ أصمييير دقميييقهتؿ وميييٞمٝمؿ أسييي٤م أٟمرجييي٧م قم٤معمييي٤ًم واطميييدًا سميييلم 

ذيمقر ًٟمٗمييي٤ًم صيييٗمقومٝمؿ يرضميييع اًمٜمييي٤مس إًمٞميييف عمٕمرومييي٦م أُميييقر دييييٜمٝمؿو وقميييغم اًميييٜمٝم٩م اعمييي

وًميييييذًمؽ وميييييٜم ـ ٟمرييييييد أن ييييييقمم إظمقاٟمٜمييييي٤م اًمًيييييٚمٗمٞمقن ذم اًمٙمقيييييي٧م وذم يميييييؾ سميييييلد 

و سميييؾ ¢ًميييقن سمييي٤مًمر ٘مٞمػ وًميييٞمس سم٤مًمرٙمرٞميييؾ: ٕن  يييذه  يييل دقميييقة اًمٜمٌيييل قْ اإلؾميييلم يُ 

ٜمِمييقد واًمرٙمرييؾ اعمرهمييقبو ًمييذًمؽ اعمٛمييع ا وإٟمٌٞميي٤مء يمٚمٝمييؿ صمييؿ يٜمِميي٠م سمٕمييد ذًمييؽ 

اًمر ٘مٞميييػ ٓ يٛمٙميييـ أن وميييٜم ـ ٟم٘ميييقل ظميييله ُمييي٤م ىمٞميييؾ ًٟمٗمييي٤ًم ٟم٘ميييقل: صم٘ميييػ صميييؿ يمريييؾو و

ير ٘مؼ ومٕميلً سمقضميقد قمي٤مد أو اصمٜميلم أو صملصمي٦م ذم إًميقه اعم١مًمٗمي٦م ييـ يًيرجٞمٌقن 

اؾميييرج٤مسم٦م قم٤مُمييي٦م ًمٚميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م ويٙمرٚميييقن شمٙمريييٞملً طمزسمٞمييي٤ًمو ومييي٢مذا د يٙميييـ ذم  يييذه 

ا نقميي٦م قمنمييات اًمٕمٚميينء اعمرٛمٙمٜمييلم ذم اًمٕم٘مٞمييدة اًمّميي ٞم ٦مو واًمٕمٚمييؿ اًمّميي ٞم  

إمم مج٤مقمييي٦م ٓ قمٚميييؿو وٓ شمرسمٞمييي٦م قميييغم اًمٕمٚميييؿ ومًيييقه شمٜم٘مٚمييي٥م ا نقمييي٦م وميييٞمن سمٕميييد 

 اًمّم ٞم  ظملوم٤ًم ًمدقمقشمٜم٤م اعم٤ٌمريم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

هلييييذا وم٠مظمِمييييك ُميييي٤م أظمِميييي٤مه أن يٜم٘مٚميييي٥م ووييييع ا نقميييي٦م اًمًييييٚمٗمٞم٦م طمٞمييييٜمن يٕمٜمييييقن 

سم٤مًمرٙمرؾ دون اًمر ٘مٞمػ إمم مج٤مقم٦م أظمرى ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤مًمدقمقة اًمّم ٞم ٦مو ويمي٠مين 

يمييلم أظمٞمٜميي٤م قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ ٟمٗمًييف ذم  أعمييس أصمييرًا هلييذا آٟمِمييٖم٤مل ُمييـ

طمٞميييي٨م ىميييي٤مل  «اعمًييييٚمٛمقن واًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤مي»سمٕمييييض رؾميييي٤مئٚمف يم٘مقًمييييف ذم رؾميييي٤مًمرف: 

( وٓؿميييؽ أيْمييي٤ًم: أن ُميييـ أظمٓمييي٤مء اعميييٜمٝم٩م إول: أٟميييف يٗميييرض أىميييقآً ذم 77)ص

اًمديـ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤مو يمر ريؿ ا نقم٦م واحلزب إمم ًظمره: ٕٟمف ُمـ اًمقاو  أٟمف 

ًٚمٛملم قمغم مج٤مقمي٦م واطميدةو وطميزب واطميد: ٕن ُم يؾ  يذا ُميـ ٓ يٕمٜمل شمٙمرؾ اعم

إُمييقر اًمرييل يِمييؽمك ذم اًمييدقمقة إًمٞمييف يمييؾ اإلؾمييلُمٞملمو سمييؾ اعم٘مّمييقد ُمييـ اًمٕمٌيي٤مرة 
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اًم٤ًمسم٘م٦مو وًمق ضم٤مءت سمٚمٗميظ اإلوميراد: ا نقمي٦م واحليزبو ا نقمي٤مت وإطميزابو 

 وطمٞمٜمتذ ي٘مع اعم ٔمقر اعمِم٤م د اًمٞمقم سملم ا نقم٤مت وإطمزاب يمٚمٝم٤مو يمن أؿم٤مر

أوًمتؽ اإلظمقان ذم  يط ُمِم٤مر إًمٞمف ًٟمٗم٤ًمو و ٜم٤م يّمدق قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم ىمقًمف شم٤ٌمرك 

 .[ 35]المؤمنون:﴾ يُمؾُّ طِمْزٍب سمَِن ًَمَدهْيِْؿ ومَِرطُمقنَ ﴿وشمٕم٤ممم: 

 ؿُ وَمييي٢مِن  طِميييْزَب ام ِ ُ ييي﴿وٟم يييـ ٟمرييييد ٤م طمزسمييي٤ًم واطميييدًا يمييين ىمييي٤مل ام شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤ممم: 

 .[ 35]المائدة:﴾اًْمَٖم٤مًمٌُِقنَ 

ؽ ىمييييقل إخ قمٌييييد اًميييير ـ  ييييداٟم٤م ام وإييييي٤مه ذم ٟمٗمييييس اًمرؾميييي٤مًم٦م ذم وُمييييـ ذًميييي

اًمّمٗم ٦م ا ٤مُم٦ًم واًمًرلم وسمٕمد يملم يٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم ٟمٔمري ىم٤مل ضم٤مزُم٤ًم: 

ومل يًرٓمٞمع اعمًٚمٛمقن أن ينرؾميقا دمي٤مرة وٓ زراقمي٦م وٓ صيٜم٤مقم٦مو وٓ قمٛميلً إٓ 

أًميٞمس ذم  سم٠من يرشمٙم٥م سمٕمض احلرام ي٤م ومروف اًمقاىميع اعماي٤مًمػ ًمٚميديـو وطمٞمٜمتيذ

 ذا اًم٘مقل ًمقاىمع اعمًٚمٛملم اًمٞمقم اًميذيـ يرٕمي٤مُمٚمقن سمٙم يػم ُميـ اعمٕمي٤مُملت اًمرسمقسمي٦م 

َْٕميييْؾ ًَميييُف خَمَْرضًمييي٤م ﴿اعمٜمييي٤مذم ًم٘ميييقل ام شمٕمييي٤ممم:  َْ ـْ َير يييِؼ ام َ  ٓ * َوَُمييي ـْ طَمْٞمييي٨ُم  َوَيْرُزىْميييُف ُِمييي

٥ُم  ًِ  .[ 5-2]الطالق:﴾ََيَْر

إخ قمٌييد اًميير ـ اًمرييل صمييؿ أًمييٞمس ذم  ييذا اًم٘مييقل اًم٘مْميي٤مء اعمييؼمم قمييغم رؾميي٤مًم٦م 

اًم٘ميقل اًمٗمّميؾ ذم »هرت ا٤م يم ػمًا طمٞمٜمن ىمرأهتي٤م وأُمٕمٜمي٧م اًمٜمٔمير ومٞمٝمي٤م أٓ و يل: 

وم٢من أيم ر اًمرج٤مر اًمٞمقم يرٕم٤مُمٚمقن ايذا اًمٌٞميعو ًم٘ميد وضميدت شمٜم٤مىمْمي٤ًم سمٞمٜمي٤ًم  «سمٞمع إضمؾ

سملم  ذيـ اًم٘مقًملمو وُم٤م إظم٤مل ذًمؽ إٓ أٟمف ُمـ ًصم٤مر  يذا اًمرٙمريؾ احليزوو واًمٕمٛميؾ 

 يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مٕمقا ذم سمٕمض اعما٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م.اًمًٞم٤مي اًمذي 
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 ُمـ ذًمؽ: ىمٞمؾ سم٠مٟمف ٓ يًرٓمٞمع ُمًٚمؿ اًمٕمٛمؾ إٓ أن يرشمٙم٥م سمٕمض احلرام.

 ذا ُم٤م أُمٚمٞمرفو صمؿ أؾمٛمٕمٜمل سمٕمض اإلظميقان  يٓمي٤ًم ؾميجٚمرف ومٞميف أؾميتٚم٦م ُميـ أطميد 

ومٞميف  «اعمًٚمٛمقن واًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤مي»اإلظمقة اًمًقداٟمٞملم طمقل اًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة: 

ومٝمذا اًم٘مقل أقميؽمه سميف:  «ف اًمًٞم٤مؾم٦مرأفمـ أٟمف أطمرىم»خ قمٌد اًمر ـ: ىمقزم قمـ إ

ٕٟمٜمل ؾمٛمٕمرف ُميـ صيقيتو وذم اًمنمييط اعميذيمقر ُمي٤م يٌيلم ذًميؽو ووميٞمن شم٘ميدم ًٟمٗمي٤ًم 

ُم٤م يٚمر٘مل ُمٕمفو و ذا ٓ يٜمٗمل قمٜمدي أن إخ قمٌد اًمر ـ طمٗمٔمف ام ٓ ييزال ُمٕمٜمي٤م 

ويميؾ ُميي٤م  ٜمي٤مك إٟمين  ييق ذم اًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦مو وإن يمي٤من ُمٜمِمييٖملً سم٤مًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤ميو 

ا ِمٞم٦م ُمـ آٟم راه قمٜمٝم٤مو وٓ ؾمٞمن وىمد فمٝمر ذم ا ق سمٕمض اًمٜمذر يمن شم٘مدمو 

يميين أٟمٜمييل ٓ أؾمييٛمل اًمييذيـ يٜمر٘مدوٟمييف ذم سمٕمييض شمٍمييوم٤مشمف وًمٞمًيي٧م ذم قم٘مٞمدشمييف أسييؿ 

ُمييـ احل٤مىمييديـ واحل٤مؾمييديـ ًمٚمييدقمقة اًمًييٚمٗمٞم٦مو وَييي٤موًمقن ىمٓمييع اًمّمييٚم٦م اًمرييل سمٞمٜمٜميي٤م 

مجٞمٕميييي٤ًم ؾمييييٚمٗمٞمقنل وُمييييـ يميييينل دقمقشمٜميييي٤م وسمييييلم إخ قمٌييييد اًميييير ـ يمٞمييييػ وٟم ييييـ 

واحلٛمد م: اًمرٜم٤مص  وإُمر سم٤معمٕمروه واًمٜمٝمل قميـ اعمٜمٙميرو وًميق اؿميرد اًمٜم٤مصي  

ذم أؾمٚمقسمف أطمٞم٤مٟم٤ًمو وم٠مرضمق ام شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؾ اًمدقم٤مة اإلؾملُمٞملم اًمًداد 

 واًمرقومٞمؼ ٕىمقم ـمريؼ.

اًمرٙمرؾ احلزوو وإن ي٤م َيًـ اًمرٜمٌٞمف قمٚمٞمف إحل٤مىم٤ًم سمن ؾمٌؼ اًمٙملم ومٞمف طمقل 

واًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤مي: أن اًمييييذيـ ي٘مييييرون اًمرٙمييييرلت واًمر زسميييي٤مت اًم٘م٤مئٛميييي٦م اًمٞمييييقم ذم 

اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل أسييؿ مجٞمٕميي٤ًم ٓ يدٟمييدٟمقن ٓ ُمييـ ىمرييي٥مو وٓ ُمييـ سمٕمٞمييد طمييقل 

احلدي٨م اًمّم ٞم  سم٤مشمٗمي٤مق اًمٕمٚمينء أٓ و يق: طميدي٨م طمذيٗمي٦م سميـ اًميٞمنن ر  ام 

يمييي٤من »ٞم  ُمًيييٚمؿ ُميييـ ىمقًميييف: شمٕمييي٤ممم قمٜميييف اًميييذي ضمييي٤مء ذم صييي ٞم  اًمٌاييي٤مري وصييي 
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قمييييـ ا ييييػم ويمٜميييي٧م أؾميييي٠مًمف قمييييـ اًمنميييي خم٤موميييي٦م أن  ¢اًمٜميييي٤مس يًيييي٠مًمقن رؾمييييقل ام 

يدريمٜملو وم٘مٚم٧م ي٤م رؾميقل امو إٟمي٤م يمٜمي٤م ذم ضم٤م ٚمٞمي٦م و و ومج٤مءٟمي٤م ايذا ا يػمو ومٝميؾ 

سمٕمييد  ييذا ا ييػم ُمييـ  ع ىميي٤مل: ٟمٕمييؿ. ىمٚميي٧م: و ييؾ سمٕمييد ذًمييؽ اًمنميي ُمييـ ظمييػمع ىميي٤مل: 

ىمقم هيييدون سمٖمييػم  ييديلو شمٕمييره ُمييٜمٝمؿ ٟمٕمييؿ. وومٞمييف دظمييـ ىمٚميي٧م: وُميي٤م دظمٜمييفع ىميي٤مل:

وشمٜمٙمر. ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ ا ػم ُميـ  ع ىمي٤مل: ٟمٕميؿ. دقمي٤مة قميغم أسميقاب ضمٝميٜمؿ 

ُميييـ أضمييي٤ماؿ إًمٞمٝمييي٤م ىميييذومقه ومٞمٝمييي٤م ىمٚمييي٧م: يييي٤م رؾميييقل امو صيييٗمٝمؿ ًمٜمييي٤مع ىمييي٤مل:  يييؿ ُميييـ 

ضمٚميييدشمٜم٤م ويرٙمٚمٛميييقن سم٠مًمًيييٜمرٜم٤م. ىمٚمييي٧م: ومييين شمييي٠مُمرين إن أدريمٜميييل ذًميييؽع ىمييي٤مل: شمٚميييزم 

ىمٚمييي٧م: ومييي٢من د يٙميييـ هليييؿ مج٤مقمييي٦م وٓ إُمييي٤مم. ىمييي٤مل: مج٤مقمييي٦م اعمًيييٚمٛملم وإُمييي٤مُمٝمؿ. 

ومييي٤مقمرزل شمٚميييؽ اًمٗميييرق يمٚمٝمييي٤مو وًميييق أن شمٕميييض سم٠مصيييؾ ؿميييجرة طمريييك ييييدريمؽ اعميييقت 

 .«وأٟم٧م قمغم ذًمؽ

أىمييقل: وميي٢من ذم  ييذا احلييدي٨م شمٍمييَي٤ًم واويي ٤ًم ضمييدًا يرٕمٚمييؼ سمقاىمييع اعمًييٚمٛملم 

اًمٞمقم طمٞم٨م أٟمف ًمٞمس هلؿ مج٤مقم٦م ىم٤مئٛم٦م وهلؿ إُم٤مم ُمٌي٤ميعو وإٟمين  ٜمي٤مك يمين ذيميرت 

أطمييييزاب خمرٚمٗميييي٦م اظمرلوميييي٤ًم ومٙمرييييي٤ًمو وُمٜمٝمجٞميييي٤ًم أيْميييي٤ًمو ومٗمييييل  ييييذا احلييييدي٨م أن  ًٟمٗميييي٤مً 

اعمًٚمؿ إذا أدرك ُم ؾ  ذا اًمقوع ومٕمٚمٞمف طملم ذاك أٓ ير زب وأٓ يرٙمرؾ ُمع أي 

مج٤مقمييي٦م أو ُميييع أي ومرىمييي٦م ُمييي٤م دام أٟميييف ًميييـ شمقضميييد ا نقمييي٦م اًمريييل قمٚمٞمٝمييي٤م إُمييي٤مم ُمٌييي٤ميع 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم.

ُملم قمييغم ُميي٤م ي١ميمييد  ييذا وًمييذًمؽ وم٘مييد ٟمييص سمٕمييض اعم ييدصملم واحلٗميي٤مظ اعمر٘مييد

اًمذي يدل قمٚمٞميف  يذا احليدي٨مو وقميغم ُمي٤م سمٞمٜمريف ؾمي٤مسم٘م٤ًم يمين ٟم٘ميؾ احلي٤مومظ اسميـ طمجير 

اًمٕمً٘ملين ر ف ام ذم  طمف هليذا احليدي٨م قميـ اإلُمي٤مم اًمٓميؼمي ر يف ام أٟميف 
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ىميي٤مل: وذم احلييدي٨م أٟمييف ُمرييك د يٙمييـ ًمٚمٜميي٤مس إُميي٤مم وميي٤مومؽمق اًمٜميي٤مس أطمزاسميي٤ًم ومييل يرٌييع 

 ا ٛمٞمع إن اؾمرٓم٤مع ذًمؽو ظمِمٞم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم اًمنم.أطمدًا ذم اًمٗمرىم٦م ويٕمرزل 

وم ٞمٜمتيذ ْي٥م قميغم اًمًيٚمٗمٞملم قم٤مُمي٦م أن ئمٚميقا قميغم دقميقهتؿ ذم شمٗمٝميؿ اًمٙمريي٤مب 

واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  يدقمقن يمؾ ا نقم٤متوويمؾ إطميزاب إمم  

دقمقهتؿ احليؼ  يذهو وٓ ير زسميقن  يؿ يم يزبو وٓ ي٘ميررون إطميزاب إظميرى 

ٕميض اًمًيٚمٗمٞملم أسيؿ ي٘ميررون  يذه اًمرٙميرلت و يذه اًمر زسمي٤مت يمن ىميد ىمرأٟمي٤م ُميـ سم

 ظملوم٤ًم حلدي٨م طمذيٗم٦م  ذا اعمذيمقر ًٟمٗم٤ًم.

وٟم ـ طمٞمٜمن ٟم٘مرر  ذه احل٘مٞم٘م٦م ٟمٕمر٘مد ضم٤مزُملم أن اًمديـ يمن  ق ًٟمٗم٤ًمو وأٟمٜم٤م ٓ 

ٟمْمٚمؾ وٓ ٟمٙمٗمير أي طميزب أو أي مج٤مقمي٦م ف٤مًمٗمقٟمٜمي٤م ذم سمٕميض اعمًي٤مئؾ اًمٗمٙمريي٦م 

ٕٟمٜمييي٤م ٟمرييييد أن يٜمْميييؿ يميييؾ اعمًيييٚمٛملم إمم  يييذه  أو ذم ُمٜمٝمجٜمييي٤م ذم اًميييدقمقةو وميييذًمؽ

وص٤مر قمٚمٞميف اعمًيٚمٛمقن  ¢اًمدقمقة احلؼ: ٕٟمف  ق احلؼ اًمذي ضم٤مء سمف رؾمقل ام 

ـمٞمٚمييي٦م  يييذه اًم٘ميييرون اًمريييل ُمْمييي٧مو وًميييذًمؽ وميييٜم ـ ٟم٘ميييقل: ويميييؾ ظميييػم ذم اشمٌييي٤مع ُميييـ 

 ؾمٚمػو ويمؾ   ذم اسمرداع ُمـ ظمٚمػ.

ي يمي٤مٟمقا يٛمِميقن ٓ ٟمريد ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م اًمًيٚمٗمٞملم أن يٜمًيقا ظمٓمٝميؿ اعمًير٘مٞمؿ اًميذ

قمٚمٞمف ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من ُمر٠مصمريـ سم٤محلزسمٞم٤مت إظمرىو وميٜم ـ وميقق احلزسمٞمي٤متو وام 

 .¢قمز وضمؾ ُمٕمٜم٤م ُم٤م دُمٜم٤م ُمع يمر٤مسمف وطمدي٨م ٟمٌٞمف 

 (  00:  00:  42/ 200) اهلدى والنور/

 (  00:  11: 15/ 200) اهلدى والنور /
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 املطلنٌْ ّالعنل الطٔاضٕ

ؿمٞم   ؾ وىمٗم٧م قمغم يمر٤مب اعمًٚمٛمقن واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي ُمٙمرقسم٤ًم أو  ُمداظمٚم٦م:

 ذم  يط أو همػم ذًمؽ يمر٤مب اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ ع

ُميي ٚمن ىمرأشمييقا ـمٌٕميي٤ًم ُمييـ اعملطمٔميي٤مت قمٚمٞمييفو إلٟمييف ٟم ييـ ٟمييرى أن اًمٕمٛمييؾ  اًمِمييٞم :

 اقمر٘مييي٤مدي أن اإلظميييقة ذم اًمًيييٞم٤مي أن ؾمييي٤مسمؼ ٕواٟميييف ُميييـ ضمٝمييي٦م وسمٕميييديـ  يييق ذم

اًمٙمقيييييي٧م ؾميييييقه ْيييييٞمٝمؿ ؾميييييٜملم يّميييييٌ قن يمييييي٤مإلظمقان اعمًيييييٚمٛملم ُمييييي٤م هيرٛميييييقن 

سم٤مًمييدقمقةو ُميي٤م هيرٛمييقن سميين أؾمييٛمٞمف سم٤مًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦مو ملٝمييؿ اًمًٞم٤مؾميي٦م واعمٜم٤مصيي٥م 

وآٟمرا٤مسميي٤مت واًمؼمعميي٤من وٟم ييق ذًمييؽو وأيم يير ُمييـ  ييذا يمقٟمييف يٍمييح سم٠مٟمييف ٓ سمييد ُمييـ 

قٟمجل يميي٤من يم ييػمًا ومٙمٞمييػ ُمييـ ارشمٙميي٤مب سمٕمييض اعم رُميي٤مت ومٝمييذا ًمييق صييدر ُمييـ إظميي

َْٕمييييييْؾ ًَميييييُف خَمَْرضًمييييي٤م ﴿ؾميييييٚمٗملو رسمٜمييييي٤م سمٞم٘ميييييقل:  َْ ـْ َير يييييِؼ ام َ  ٓ *  َوَُمييييي ـْ طَمْٞميييييي٨ُم  َوَيْرُزىْميييييُف ُِمييييي

٥ُم  ًِ   ق سمٞم٘مقل: ٓ سمد ُمـ ارشمٙم٤مب سمٕمض اعم رُم٤مت. [5]الطالق:﴾ََيَْر

 ... ُمداظمٚم٦م:

ٓ يٜميي٤مل سميي٤محلرام»و احلييدي٨م اعمِمييٝمقر  اًمِمييٞم : ضمييقاد يمٌييقةو ًمٙمييؾ  «وميي٢مٟمن قمٜمييد ام 

 ...سمؾ

ومٞمييف احلييدي٨م اعمِمييٝمقرو احلييدي٨م اعمِمييٝمقر اًمييذي يٕمٜمييل يييذيمره يم ييػم  ُمداظمٚميي٦م:

ُمـ اإلظمقة اًمًٚمٗمٞملم وهمػم ؿ صدد اًمٌ ٨م ذم  يذه اًم٘مْمي٤مي٤مو و يق ُميـ أطم٤مديي٨م 
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وا وقمروييقا قمٚمٞمييف ىميي٤مًمقا ًمييف: إن أردت ؤذم سمداييي٦م دقمقشمييف ضميي٤م ¢اًمًييػمة أن اًمٜمٌييل 

أردت زواضميي٤ًم زوضمٜميي٤مك ويمييذاو  ييذا  ُمٚمٙميي٤ًم ُمٚمٙمٜميي٤مك وإن أردت ُميي٤مًٓ أقمٓمٞمٜميي٤مكو وإن

 ... ٟمجد ًمف ختر٤ًْم أو ُمدى ص رف ي٤م ؿمٞماٜم٤م  ذا ...

أٟم٤م ُم٤م ؾمٌؼ أين ظمرضمرفو ًمٙمـ ذم فمٜمل أٟمف ُمـ روايي٤مت اًمًيػمة اًمريل ٓ  اًمِمٞم :

 ؾمٜم٤مم هل٤م وٓ ظمٓم٤مم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

إيييف ٟمٕمييؿو يٕمٜمييل: ُمييـ اعمٕم٤موييٞمؾ اًمرييل شمييذيمر ذم اًمًييػمةو وشمٕمٚمييؼ شمٕمٚمٞم٘ميي٤ًم  اًمِمييٞم :

 دو ـمٞم٥م  ذا أيش قملىمرف ذم اعمقوقع اًمًٞم٤مي وُم٤م ؾمٞم٤ميعسمدون إؾمٜم٤م

ٟمٔمرشميييف ؾمٞم٤مؾميييٞم٦م ًم٘مٌيييؾ اعمٚميييؽ  ¢اًميييكم سم٘مّميييده أن ًميييق يمييي٤من اًمٜمٌيييل  ُمداظمٚمييي٦م:

 وقمٜمدُم٤م ُمٚمؽ يٕمٜمل: اؾمرٓم٤مع أن يٜمنم دقمقشمف

 ًم٘مد يمدت شمريمـ إًمٞمٝمؿ ؿمٞمت٤ًم ىمٚمٞملً.  اًمِمٞم :

 ٓ أدري ُمقضمقدة ذم ضمدة وٓ ذم ُمٙم٤من. اًمِمٞم :

ظمٗمٞم٧م قمـ ىمّمد ٕس٤م ُم٤م ٟمنمت ُمـ اإلظمقة اًمًقداٟمٞملم ؾمٛمٕمٜم٤م أس٤م أ ُمداظمٚم٦م:

 قمـ ىمّمد.

 ُمـ سمٕمْمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أسؿ ٓ يريدوا أن يٜمنموا ردًا قمغم اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ. ُمداظمٚم٦م:

 وام ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ. اًمِمٞم :
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طمريييك ضمييي٤مء  ييييط ًميييؽ إمم اًمٙمقيييي٧م ومٞميييف مجٚمييي٦م ذم ردك قميييـ يمرييي٤مب  ُمداظمٚمييي٦م:

طمييذومق ٤م وٟمنمييوا اًمنميييطو وقمٜمييدٟم٤م اًمِمييٞم  أٟمييف ومٞمييف سمٕمييض إظمٓميي٤مءو  ييذه ا ٛمٚميي٦م 

ٟمًييا٦م ضميي٤مءت ًمٜميي٤م أوًٓ ... أطمييد إظمقاٟمٜميي٤م اًم٘مييريٌلم ُمٜمييل قمٜمييده ٟمًييا٦م ىمٌييؾ اًمر ريييرو 

ومٝميييذه احلزسمٞمييي٦م اًمريييل ىمٚمييي٧م قمٜمٝمييي٤م أسييي٤م ... إوييي٤موم٦م إمم سمٕميييض اًمرٍميييوم٤مت ... سمٕميييض 

 اإلظمقة ...

  ذا ٓ ... اإلظمقان. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ ٟمٗمًٝمؿ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

سؿ يم٤مٟمقا َييوا جم٤مًميس ويزورٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم... ذم ..... ومٜمزور ؿ: ٕ اًمِمٞم :

اًمدار وم٘م٤مًمقا هلؿ: ... ي٤م ًمٚمِمٞم و يم٤من ا قاب ي٤م مج٤مقم٦م ... اًمِمٞم  ُم٤م قمٜمده شمٙمرؾ 

وٓ قمٜمده بزبو إُم٤م اإلظميقان وإُمي٤م اًمِميٞم و  يذه ُمِميٙمٚم٦م اًمر يزب واًمرٙمريؾو أٟمي٤م 

نو أظمِمك طم٘مٞم٘م٦م قمغم إظمقاٟمٜم٤م  ٜم٤مك أٟمف شمٜم٘مٚم٥م دقمقهتؿ إمم ؾمٞم٤مؾم٦م صمؿ ٓ يٜمج ق

 ذه اإلظمقان اعمًٚمٛملم راح يّمػم هليؿ ىميرن ُميـ اًمزُمي٤من ُم٣مي ُميـ دقميقهتؿ ُمي٤مذا 

ومٕمٚمقاع ٓ ذم أٟمٗمًٝمؿ أطمٞمقا  ء ُمـ اإلينن ُمـ اإلؾملم ُمـ إطمٙم٤ممو وٓ ذم 

 همػم ؿو وإٟمن ُمٙم٤مٟمؽ راوح.

 (  00:  00: 00/ 166) اهلدى والنور /
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 عبد السمحً عبد ارتالل حْل

 ر ـ قمٌد ا ٤مًمؼوقمٛمر إؿم٘مر وقمٌد اًم ُمداظمٚم٦م:

قمٛمييير إؿمييي٘مر أقمروميييف ضمٞميييدًا وقمٌيييد اًمييير ـ  ييي١مٓء ُميييـ شملُميييذيت ذم  اًمِميييٞم :

 ا ٤مُمٕم٦م اإلؾملُمٞم٦مو أُم٤م أسمق يقؾمػو أن أٟم٧م ب٤مول شمذيمرين.

 يم٤من ُمٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من ُمٕمٝمؿ. اًمِمٞم :

 وأظمرج ُمٕمٝمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٝمؿو ٟمٕمؿو ؾمٌ ٤من امل ويمٞمػ قملىمرف ُمع قمٌد اًمر ـع اًمِمٞم :

يمقيًييي٦موزيٜم٦موُمٚمٞم ٦م يمييي٤من ذم إيييي٤مم يٜمر٘ميييد قميييغم قمٌيييد اًمييير ـ ًمٙمٜميييف  ُمداظمٚمييي٦م:

 أن أظمذ يرٗمٝمؿ أؿمٞم٤مء ُمـ قمٌد اًمر ـ.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًميييف  ء ُميييـ اًميييرٗمٝمؿو وإن يمييي٤من سمٕميييض اًمٗمرييي٤موى اًمريييل يٗمريييل اييي٤م قمٌيييد  ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمر ـو ٓ يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م أسمق يقؾمػ.

أٟمف ُمـ إظمقاٟمٜم٤م  ذا أُمر ـمٌٞمٕمل: وًمذًمؽ ؾم٠مًمرؽ ٕٟمف قمٌد اًمر ـ ُمع  اًمِمٞم :

وشملُمييذشمٜم٤م يميين ذيمرٟميي٤مو ذم اقمر٘ميي٤مدي همٚمٌيي٧م قمٚمٞمييف اًمٜم٤مطمٞميي٦م اًمًٞم٤مؾمييٞم٦مو أفمييـ يٕمٜمييل: 
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اٟم رومييي٧م سميييف سمٕميييض اًمٌميييء قميييـ ا يييط اًمًيييٚمٗملو و يييذا أُمييير يٕمٜميييل: ًميييٞمس ؾميييٝملًو 

يٕمٜميييل: طمٞميييٜمن يٙمرييي٥م ذم رؾمييي٤مًم٦م ًميييف: أٟميييرؿ شمٕمروميييقن اؾميييٛمٝم٤م: أٟميييف ٓ سميييد ًمٚمٛمًيييٚمؿ أن 

 ا اًمٙملم ًمفعيرشمٙم٥م سمٕمض اعم رُم٤مت ذم  ذا اًمٕمٍمو شمذيمر  ذ

 ٓ وامو ٓ أذيمر ٤م أي رؾم٤مًم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 شمذيمر  ذا اًمٙملمع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿو اعمًٚمٛمقن واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ىمرأت  ذه اًمرؾم٤مًم٦مع اًمِمٞم :

 ٓ وام ُم٤م ىمرأت. ُمداظمٚم٦م:

ُمييع أٟمييف ًمييف رؾميي٤مًم٦م ذم بييريؿ سمٞمييع اًمر٘مًييٞمط ُمٗمٞمييدةو ٟمٕمييؿو ومًييٌ ٤من ام  اًمِمييٞم :

 رؾمقل ام.اًمٕمّمٛم٦م ًمٞم٧ًم ٕطمد سمٕمد 

 ٟمٕمؿو ر ف ام. اًمِمٞم :

 ويم٤من يٗمٞمدٟم٤مو وم٤مئدة وأٟم٤م قمٜمدي أيْم٤ًم طمدةو ذيمرت ًمؽ ذم اًمًٞم٤مرة.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أ يييؾ اًمٕمّمييي٤م  يييذهو طميييدة ُمقضميييقدة ٟمِمييي٤مط  ٙميييذاو ... د أومريييؽ ...  ُمداظمٚمييي٦م:

 أومرؽ ومٞمفو يٕمٜمل: ٓ يٜمٗمع اًمٙملم ُمٕمف ُمرة وُمرشملم أطم٥م أين ...

 شمٌٚمٕمف سمٚمع. اًمِمٞم :

أـمييرده وأؿمييٌٕمف ،سميي٤ًمو ًمٙمييـ وسمٕمييد ذًمييؽ اًمييذي ٓ ... سمييدون ،بو  ظمٚميي٦م:ُمدا
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أين ... وًمييق صييٕم٧ٌم قمييكم وم ييذرين أسمييق يقؾمييػو وم٘ميي٤مل زم: شمٕميي٤مل أٟميي٤م يمٜميي٧م طميي٤مدًا 

 وأٟم٧م ئمٝمر ُم كم طم٤مد..

 إن اًمٓمٞمقر قمغم أؿمٙم٤مهل٤م شم٘مع. اًمِمٞم :

وم٘مييي٤مل زم: أرضميييقا ًميييؽ أٟميييف ذم اعمًييير٘مٌؾ إن ؿمييي٤مء ام ُميييع ي٤مرؾميييرؽ  ُمداظمٚمييي٦م:

٩م أن شمّمييٌ  قمٜمييدك اهلييدوءو وشمّميي٘مؾ أُمييقرك ىمٚمييٞملً ىمٚمييٞملًو وٟمّميي ٜمل هلييذا اعمييٜمٝم

وىم٤مل زم: إي٤مك أن شمٕمرزل  ١مٓء رهمؿ أن ومٞمٝمؿ اٟم راه يٕمٜمل: ُم٤م  ؿ ُم٤مؿمٞملم قمغم 

اعمييييٜمٝم٩م اًمّميييي ٞم و وىميييي٤مل زم أظمِمييييك ... ٕٟمييييؽ أٟميييي٧م داقمٞميييي٦م ووميييي٤م ؿو يٕمٜمييييل: إذا 

شمريميي٧م  يي١مٓء اًمٜميي٤مس وًمييق أسييؿ ًمٞمًييقا قمييغم ـمريييؼ ْيي٥م أظمييذ ... وشمٌ٘مييك ُمٕمٝمييؿ 

وشمييي٠مُمر ؿ وشمٜمٝمييي٤م ؿو وًمٕميييؾ ام قميييز وضميييؾ أن هييييدهيؿ ويّميييٌ قا ...  يييذه طمٙمٛمييي٦م 

ُمٜمييفو أدريميي٧م أن  يي١مٓء اًمٜميي٤مس إن يمٜميي٧م أٟميي٤م ُمًييرٕمجلً ًمٜمْمييجٝمؿ  ٤مقمٔمٞمٛميي٦م شمٕمٚمٛمرٝميي

 يم٤من ظمٓم٠م وهتقر وم٠مصٌ قا ُم٤م ؿم٤مء ام قمٚمٞمٝمؿو يمن ٟمّم ٜمل أسمق يقؾمػ.

ٙمقن  ذا طمؼ سمل ؿمؽ ر ف امو واًمداقمٞم٦م إذا ُم٤م يم٤من يمذًمؽ يٛمٙمـ ي اًمِمٞم :

 ،ره أيم ر ُمـ ٟمٗمٕمفو ٟمٕمؿ.

 ( 00:  18: 28/   173) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

 ٜميييي٤مك رؾميييي٤مًم٦م سم٘مٚمييييؿ اًمِمييييٞم  قمٌييييد اًميييير ـ قمٌييييد ا يييي٤مًمؼ ر ييييف ام  ُمداظمٚميييي٦م:

وطمٗمٔمييييف قمٜمقاٟمييييف اعمًييييٚمٛمقن واًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤ميو ومقضمييييد ومٞمٝميييي٤م يم ييييػم ُمييييـ اًمِميييي٤ٌمب 

ؿ ُميـ اًمٕمٛميؾ اًمًٚمٗمل سمٖمٞمرٝمؿ وضمقاب عم٤م يدور ذم ظمٚمد ؿ مجٞمٕم٤ًمو ُم٤م  ق ُميقىمٗمٝم

اًمًييييييٞم٤مي وم٤مًمًيييييي١مال اًمييييييذي ٟمقضمييييييف عم ييييييدث اًمٕمٍميييييي إًمٌيييييي٤مينو  ييييييؾ ًمٙمييييييؿ ُمييييييـ 

ُملطمٔم٤مت طمقل  ذه اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م طمقشمف ُمـ ُم٤ٌمطم٨مو وم٢من يم٤من ا قاب سمٜمٕمؿ ومن 

 ل اعملطمٔم٤مت ُمع سمٞم٤مس٤م وًمق أن شمِمػم إًمٞمٝم٤م ... ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  صمؿ ُم٤م  ل ٟمٔمرشمؽ 

 دم٤مه اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤ميع 

وُمْم٤مُمٜمٝم٤م سمٕمٞميدو ًمٙميـ سم٘ميل ذم اًميذايمرة  ء  ا قاب: ـمٌٕم٤ًم قمٝمدي سم٤مًمرؾم٤مًم٦م

ٓسمييد ُمييـ ًمٗميي٧م اًمٜمٔميير إًمٞمييف وإن يميي٤من سمٕمْمييف يٗمٝمييؿ ُمييـ ا ييقاب اًمًيي٤مسمؼو ومرقوييٞم  

ذًمييييؽ أن اًمٕمٛمييييؾ اًمًيييييٞم٤مي وإن يميييي٤من أُمييييرًا ٓ يرٜمييييي٤مرم ُمييييع اإلؾمييييلم سميييييؾ  ييييق ُميييييـ 

اإلؾملمو ًمٙمـ ُميـ يملُميل اًمًي٤مسمؼ يرٌيلم أن اؿميرٖم٤مل اعمًيٚمٛملم سم٤مًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤مي 

 ومٝميؿ اإلؾميلم ومٝميًن صي ٞم ٤ًم وقميغم ت ٚميف ذم واىميع طمٞمي٤مهتؿ ىمٌؾ أن يرٙمرٚميقا قميغم

وب٘مٞمؼ أسؿ شمرسمقا شمرسمٞمي٦م إؾميلُمٞم٦م صي ٞم ٦مو أرى أن ُميـ ا ٓمي٠م اًمٌي٤مًمغ ا ٓميقرة 

أن يِمييرٖمؾ اعمًييٚمٛمقن سم٤مًمٕمٛمييؾ اًمًييٞم٤مي و ييؿ سمٕمييد عميي٤م َي٘م٘مييقا اعمرطمٚميي٦م إومم 

وا هَلُييييييييؿْ ﴿اًمرييييييييل أ ٟميييييييي٤م إًمٞمٝميييييييي٤م أصمٜميييييييي٤مء يملُمٜميييييييي٤م قمييييييييـ أييييييييي٦م اًمًيييييييي٤مسم٘م٦م:  َُمييييييييي٤م  َوأقَِمييييييييدُّ
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 . [56]األنفال:﴾اؾْمرَٓمَْٕمرُؿْ 

وسما٤مصييي٦م أن سمٕميييض إطميييزاب اإلؾميييلُمٞم٦م دظمٚميييقا ذم  يييذه اًمرجرسمييي٦م ُمٜميييذ ؾميييٜملم 

قمديييدة صمييؿ ُميي٤م أومٚم ييقا وٓ أٟمج ييقا سمييؾ رضمٕمييقا اًم٘مٝم٘مييرى ويم ييػم ُمييٜمٝمؿ يٕمٜمييل أدسميير 

قمغم قم٘مٌٞمف وص٤مر يم٠مٟمف همري٥م قمـ اإلؾملم ُمـ طمٞم٨م أومٙم٤مره وُمـ طمٞمي٨م أقمنًميفو 

 رؼم. وُمـ رأى اًمٕمؼمة سمٖمػمه ومٚمٞمٕم

ومييي٢مذا يمٜمييي٤م وضميييدٟم٤م  ٜمييي٤مك سمٕميييض ا نقمييي٤مت اإلؾميييلُمٞم٦م و يييل أقميييرق ذم اًم٘ميييدم 

وأيم ر ذم اًمٕمدد وذم آؾمرٕمداد اًمٕمٛمكم اًمًٞم٤مي ُم٤م ٟمج قا ذم ذًمؽ أيين ٟمجي٤مح 

سمييؾ سمييدا هلييؿ أسييؿ ىمييد وييٞمٕمقا قمييغم أٟمٗمًييٝمؿ ومقائييد يم ييػمة ُمييـ طمٞميي٨م اًمرٕمييره قمييغم 

٥ٌم اؿمييرٖم٤مهلؿ سميين ضمقاٟميي٥م قمديييدة ُمييـ اًمنميييٕم٦م اإلؾمييلُمٞم٦م يميي٤مٟمقا هميي٤مومٚملم قمٜمٝميي٤م سمًيي

 يًٛمك سم٤مًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي أو آضمرنقمل أو ٟم ق ذًمؽ. 

هلذا ٟم٘مقل: إن اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي  ق ظمٓمقة ٥ْم أن يًٌ٘مٝم٤م ظمٓمقات ي٠ميت ُمـ 

سمٕمييد ٤م اًمٕمٛمييؾ اًمًييٞم٤ميو وأٟميي٤م ٓ أقمر٘مييد أن اٟمٍميياه مج٤مقميي٦م هلييؿ دقمييقة وهلييؿ أصميير 

ذيمي٤مر ذم سمٕمض اًمٌلد اإلؾملُمٞم٦م يذيمر ُمـ طمٞم٨م شمّم ٞم  اعمٗمي٤م ٞمؿ وشمّمي ٞم  إ

أن شمٜمٍمه  ذه ا نقم٦م إمم اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي وسما٤مص٦م أن  ذا اًمٕمٛمؾ اًمًيٞم٤مي 

 ¢حم٤مط سم٘م٤مٟمقن وسمٜمٔم٤مم ًمٞمس ىم٤مئًن قمغم يمر٤مب ام وٓ قميغم طميدي٨م رؾميقل ام 

 سمؾ وٓ قمغم ُمذ ٥م ُمـ اعمذا ٥م اإلؾملُمٞم٦م اعمرٌٕم٦م. 

 ٕن إُمر يمن ٟم٘مقل دائًن: طمٜم٤مٟمٞمؽ سمٕمض اًمنم أ قن ُمـ سمٕمض. 

 نٟمٞمي٦م ُمي لً يم٤مٟمي٧م دوًمي٦م بٙميؿ سم٤معميذ ٥م احلٜمٗميلو وذم اعمييذ ٥م وم٤مًمدوًمي٦م اًمٕم
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احلٜمٗمييل ظمييػم يمٌييػمو وًمٙمييـ ومٞمييف سمٕمييض إؿمييٞم٤مء ختيي٤مًمػ اًمًييٜم٦م ًمٙمييـ  ييذا ظمييػم ُمييـ 

 يي١مٓء احلٙميي٤مم اًمييذيـ ٓ َيٙمٛمييقن سميي٠مي ُمييذ ٥م ُمييـ ُمييذا ٥م أ ييؾ اًمًييٜم٦مو وإٟميين 

ؾملُمٞم٦م شمٌٜمقا اًم٘مقاٟملم اًمٖمرسمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م واٟمٓمٚم٘مقا يٓمٌ٘مقس٤م ويٜمٗمذوس٤م ذم اًمٌلد اإل

وُمييـ أراد أو أي مج٤مقميي٦م أرادت أن شمٕمٛمييؾ قمٛمييلً ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم ذم وييٛمـ  ييذه اعمٜميي٤م ٩م 

واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ومل ؿمؽ أن قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ إُمر ؾمٞمٙمقن ظمنًا وؾمٞمٙمقن ٟمرٞمجي٦م 

 اًمٕم٤مُمٚملم أن يرضمٕمقا يمن رضمع ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اًم٘مٝم٘مرى. 

سمؼ ٕواٟميفو ًمذًمؽ ٓ ٟم١ميد  ذا اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي ٓ ٕٟميف ٓسميد ُمٜميف وإٟمين ٕٟميف ؾمي٤م

وًمٕمييييؾ ييييي٤م أذيمييييره أن ُمييييـ اًمٜمييييذر اًمرييييل شمييييدل قمييييغم صيييي ٦م وقمييييغم ظمٓمييييقرة اًمٕمٛمييييؾ 

اًمًيييٞم٤مي ىمٌيييؾ آؾميييرٕمداد ًميييف أٟمٜميييل أذيمييير إن يمٜمييي٧م ًمًييي٧م ٟم٤مؾميييٞم٤ًم أٟميييف ىميييد ضمييي٤مء ذم 

اًمٙمريي٤مب أو اًمرؾميي٤مًم٦م اعمِميي٤مر إًمٞمٝميي٤م اًمرٍمييي  سميي٠من اعمًييٚمٛملم ذم  ييذا اًمزُميي٤من ٓسمييد 

طمريييك يرٛمٙمٜميييقا ُميييـ  هليييؿ ُميييـ أن يرًييي٤م ٚمقا ذم ارشمٙمييي٤مب سمٕميييض اعم رُمييي٤مت  قمييي٤مً 

ب٘مٞمييؼ اًمٖم٤مييي٦م اعمٜمِمييقدة ُمييـ إىم٤مُميي٦م اعمجرٛمييع اإلؾمييلُملو أٟميي٤م أذيميير  ييذا ومٝمييؾ أٟمييرؿ 

 ذايمرون ُمٕمل وإٓ شمّم  قن ذايمريتع  ؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ ذايمرع 

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  اًمِمٞم :

 إن ؿم٤مء ام.  ُمداظمٚم٦م:

... ٟمٕمييؿ. وم٠مٟميي٤م أىمييقل: يمٞمييػ يٚمر٘مييل  ييذا ُمييع اًمنمييع اًمييذي ىمٚمٜميي٤م ُمييذيمريـ  اًمِمييٞم :

سمآي٦م يِمؽمك ذم ُمٕمرومرٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م ُمع ا ٤مص٦م ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ و يل ىمقًميف شمٕمي٤ممم:  ًٟمٗم٤مً 
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ييييُمؿْ ﴿ يييوا ام َ َيٜمٍُمْ ومٝميييؾ يٙميييقن ٟمٍمييي ام ًمٜمييي٤م سمييي٠من ٟمًييير ؾ سمٕميييض  [7]محمدددد:﴾ إِْن شمَٜمٍُمُ

طمرُم٤مت ام قمز وضمؾ أم ٟمٙمقن سمر٘مقاٟم٤م م شمٌي٤مرك وشمٕمي٤ممم طمريك ٟمًير ؼ اًمٜمٍمي ُميـ 

 رٛم ؾ سم٘مقل اًم٘م٤مئؾ اعمٕمروه: امو إذًا ٟمًرٓمٞمع أن ٟم٘مقل  ٤م ٜم٤م وٟم

 أوردهااس دااسع ودااسع   اا م 

 

 

 

  س هكذا ياس داسع را رد ا  ا  

ٓ يٙمييييقن آٟمٓمييييلق إمم اًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤مي واومرريييي٤مح سميييي٤مب اًمييييدقمقة إمم اًمٕمٛمييييؾ  

اًمًٞم٤مي سم٤مًمرٍمي  سم٠مٟمف ٓسمد ُمـ ارشمٙم٤مب سمٕميض اعم رُمي٤مت ًمٙميل يٜمٓمٚميؼ اًمٕمٛميؾ 

ىميييييد  ح ذم سمٕميييييض  ¢إمم آىمرّمييييي٤مد وآ يييييرنم وٟم يييييق ذًميييييؽ ُميييييع أن اًمٜمٌيييييل 

يي٤م أهيي٤م اًمٜمي٤مس اشم٘ميقا ام قميز »إطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦م طمٞمٜمن ظمٓم٥م ذم اًمٜم٤مس ىم٤مئلً: 

وضمييؾ وأمجٚمييقا ذم اًمٓمٚميي٥م وميي٢من ُميي٤م قمٜمييد ام ٓ يٜميي٤مل سميي٤محلرامو إن ٟمٗمًيي٤ًم ًمييـ تييقت 

طمرييييك شمًييييرٙمٛمؾ رزىمٝميييي٤م وأضمٚمٝميييي٤م وأمجٚمييييقا ذم اًمٓمٚميييي٥م وميييي٢من ُميييي٤م قمٜمييييد ام ٓ يٜميييي٤مل 

 . «سم٤محلرام

همييض اًمٜمٔميير قمييـ سمٕمييض اعم رُميي٤مت وارشمٙم٤مايي٤م طمرييك  اًمرؾميي٤مًم٦م شم٘مييقل: ٓسمييد ُمييـ

ٟمر٘مييقى ُم٤مدييي٤ًم وإٓ ٟمٙمييقن ُمراٚمٗمييلم قمييـ ريميي٥م اًمٕمٍميي احليي٤م،و  ييذا ُميي٤م َييييين 

 ضمقاسم٤ًم قمـ ُم ؾ  ذا اًم١ًمال.

 (  22:  11: 11/ 012) اهلدى والنور /
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اًمًيييي١مال: يييييزقمؿ سمٕمييييض اإلظمييييقان اًمًييييٚمٗمٞملم أن ٓ قمٛمييييلً ؾمٞم٤مؾمييييٞم٤ًم ذم اإلؾمييييلم 

ـ ىميييي٤مم سمٕمٛمييييؾ ؾمييييٞم٤مي ُميييي٤م سم٤مٓسمرييييداع وا ييييروج قمييييـ ُمييييٜمٝم٩م ويرٝمٛمييييقن ُمييييـ يمييييؾ ُميييي

اًمًٚمػو سمؾ ويٗمًد  ذا اًمٌٕمض اًم٘مقل اذا اًمذي ذيمرٟم٤مه إمم ومْمٞمٚمرٙمؿو وم٤مًمرضم٤مء 

 ُمٜمٙمؿ شمقوٞم   ذه اعم٠ًمًم٦م سمٌمء ُمـ اًمرٗمّمٞمؾ واًمر ٚمٞمؾ وضمزايمؿ ام ظمػمًا. 

 ا قاب: ؾمٌؼ ا قاب قمـ  ذا. 

 ر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ. ًمٙمـ ؾم١ماًمٜم٤م أن ... رؾم٤مًم٦م اًمِمٞم  قمٌد اًم ُمداظمٚم٦م:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  ُمداظمٚم٦م:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

اًمًييي١مال  ييذا ؾميييٌؼ ا ييقاب قميييـ رؾميي٤مًم٦م اًمِميييٞم  قمٌييد اًمييير ـو يٕمٜميييل  اًمِمييٞم :

ٟم ـ سم٢م٤ْمز ٓ ٟمٜمٙمر اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي وٟم٘مقل: ٓسمد ُمٜمف وًمٙمـ ٓسمد ىمٌؾ يميؾ ذًميؽ 

 آؾمرٕمداد ًمفو وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م اذا  اطم٦م. 

 ...  ي٤م ؿمٞماٜم٤م أن اًمًٞم٤مؾم٦م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  اًمِمٞم :
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 ... ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م  ُمداظمٚم٦م:

احل٘مٞم٘ميييي٦م أن إخ اًمييييذي ذيمرٟميييي٤م سمٙمٚمٛميييي٦م يمٜميييي٧م ىمٚمرٝميييي٤م ًمٚمٛمايييي٤مسمرات ذم  اًمِمييييٞم :

ؾمييقري٤مو ذم ؾمييقري٤م ٟم ييـ يمٜميي٤م سمٗمْمييؾ ام قمييز وضمييؾ ًمييٞمس سم٘مقشمٜميي٤م وٓ سمجٝمييدٟم٤م وإٟميين 

سمٗمْمٚمف شمٕم٤ممم ور رفو يمٜم٤م ص٤موملم ذم يمؾ اًمٕمٝمقد ذم إًم٘م٤مء اًمدروس وًمق أس٤م ذم 

ًمٙمـ اعما٤مسمرات دائًن يم٤مٟم٧م ٓ شمرَيٜم٤مو يميؾ يميؿ ؿميٝمر يميؾ يميؿ ؾميٜم٦م  سمٕمض اًمدورو

يٌٕم قا وراٟم٤مو ومدقمٞم٧م ُمرة إمم اعما٤مسمرات واؾمرجقسمقين واؾمرٜمٓم٘مقين ـمقيلً يمن 

 ييل قميي٤مدهتؿو اعمٝمييؿ أن اًم٘مّميي٦م سمٕمييد أن طم٘م٘مييقا ودىم٘مييقا ُميي٤م وضمييدوا ُم٠مظمييذًا ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم 

ؾميي٦م ٓ ظمييرؿ اعمقوييقع سم٠مٟمييف اٟمٍمييه واؾمييرٛمر ذم دروؾمييؽ ًمٙمييـ ُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م اًمًٞم٤م

شم٘مربو ىمٚمي٧م ًميف: أٟمي٤م ىمٚمي٧م ًميؽ ُمًيٌ٘م٤ًم أٟميف ٟم يـ أن قمٛمٚمٜمي٤م ذم شمّمي ٞم  اعمٗمي٤م ٞمؿ 

اإلؾمييييلُمٞم٦م ظم٤مصيييي٦م ُميييي٤م يرٕمٚمييييؼ ُمٜمٝميييي٤م سم٤مًمٕم٘مٞمييييدةو وأٟمٜميييي٤م ٓ ٟمٕمٛمييييؾ اًمٕمٛمييييؾ اًمًييييٞم٤ميو 

ذيمييرت ًمييؽ ذم أصمٜميي٤مء اًمٌ يي٨م واًمر ٘مٞمييؼو ًمٙمييـ أن أقمييقد وميي٠مىمقل ًمييؽ ؿمييٞمت٤ًم: ٟم ييـ 

قا أٟمٜم٤م ٟمٜمٙمر اًمٕمٛميؾ اًمًيٞم٤مي طمٞمٜمن ٟم٘مقل: ٓ ٟمٕمٛمؾ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م أرضمق أن ٓ شمٗمٝمٛم

وإٟمن ٟمٕمر٘مد ٟم ـ أن أٟمٜم٤م ذم دقمقشمٜم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمذيـ اٟم روميقا قميـ اإلؾميلم ذم 

يم ػم ُمـ ضمقاٟمٌف واٟمٍمومٜم٤م ٟم يـ سمًي٥ٌم إىم٤ٌمًمٜمي٤م قميغم  يذا اًمٜميقع ُميـ اًميدقمقة ٓ ٕن 

اًمٕمٛميييؾ اًمًيييٞم٤مي ٟمٜمٙميييره سميييؾ ٟمٕمر٘ميييد أن أن ُميييـ اًمًٞم٤مؾمييي٦م شميييرك اًمًٞم٤مؾمييي٦مو ومرًٌيييؿ 

 : ُمع اًمًلُم٦م. اًمرضمؾ و٤مطمٙم٤ًم وىم٤مل

ُمييـ اًمًٞم٤مؾميي٦م شمييرك اًمًٞم٤مؾميي٦م ذم  ييذا اًمزُميي٤من ٕن اعمًييٚمٛملم سمٕمٞمييديـ يمييؾ اًمٌٕمييد 

 قمـ أصقل اًمنميٕم٦م اإلؾملُمٞم٦م يم٤مًم٤ًمسم٘م٦م. 

 ( 22:  02: 11/ 012) اهلدى والنور /
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 حهه املظاٍسات ّاملطريات ّ 

اًمًيي١مال:  ييؾ ْييقز اًم٘مٞميي٤مم سمٛمٔميي٤م رات وُمًييػمات ؾمييٚمٛمٞم٦م ًمٚمرٕمٌييػم قمييـ ـمٚمٌيي٤مت 

٥م اإلؾمييلُمٞم٦مو وميي٢من يميي٤من ا ييقاب سمييلو ومٜمرضمييق ذيميير اًمييدًمٞمؾ: ٕن اًم٘مٞميي٤مم اييذه اًمِمييٕم

اعمًػمات  ل ُمـ ىمٌٞمؾ اعمّم٤مًم  اعمرؾمٚم٦مو ومٛميـ ضمٝمي٦م أٟميف ٓ ييرؿ اًمقاضمي٥م إٓ سميف 

ومٝميييييق واضمييييي٥مو يم٤مٕصيييييؾ ذم اًمقؾمييييي٤مئؾ أسييييي٤م سم ييييي٤مل اإلسم٤مطمييييي٦م طمريييييك يييييي٠ميت اًميييييٜمص 

وم٘ميييييي٦م سمر ريٛمٝمييييي٤مو ويميييييذًمؽ إن اًم٘مٞميييييي٤مم ايييييذه اعمٔمييييي٤م رات أو اعمًييييييػمات  يييييل ُمقا

ًمٚمْمييقاسمط اًمرييل ذيمر يي٤م اًمِمييٞم  قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ ذم رؾميي٤مًمرف اعمًييٚمٛمقن 

 واًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مي. 

ا قاب: ص ٞم  أن اًمقؾم٤مئؾ إذا د شمٙمـ خم٤مًمٗمي٦م ًمٚمنمييٕم٦م ومٝميل إصيؾ ومٞمٝمي٤م 

اإلسم٤مطميي٦م  ييذا ٓ إؿمييٙم٤ملو ًمٙمييـ اًمقؾميي٤مئؾ إذا يم٤مٟميي٧م قمٌيي٤مرة قمييـ شم٘مٚمٞمييد عمٜميي٤م ٩م همييػم 

  قمٞمييي٦مو ومييي٤م روج سمرٔمييي٤م رات أو إؾميييلُمٞم٦م ومٛميييـ  ٜمييي٤م شمّميييٌ   يييذه اًمقؾمييي٤مئؾ هميييػم

اعمٔمييي٤م رات وإقميييلن قميييدم اًمروييي٤م أو اًمروييي٤م وإقميييلن اًمر٠ميٞميييد أو اًميييرومض ًميييٌٕمض 

اًم٘مييرارات أو سمٕمييض اًم٘مييقاٟملمو  ييذا ٟمٔميي٤مم يٚمر٘مييل ُمييع احلٙمييؿ اًمييذي ي٘مييقل: احلٙمييؿ 

 ًمٚمِمٕم٥م ُمـ اًمِمٕم٥م وإمم اًمِمٕم٥م. 

أُمييي٤م طمٞميييٜمن يٙميييقن اعمجرٛميييع إؾميييلُمٞم٤ًم وميييل َيرييي٤مج إُمييير إمم ُمٔمييي٤م رات وإٟمييين 
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ريي٤مج إمم إىم٤مُميي٦م احلجيي٦م قمييغم احليي٤ميمؿ اًمييذي فيي٤مًمػ  يٕميي٦م ام يميين يييروى وأٟميي٤م َي

أىمييقل  ييذا يميين يييروى إؿميي٤مرة إمم وييٕمػ ُميي٤م يييروى وًمٙمٜمٝميي٤م قمييغم يمييؾ طميي٤مل شمٌييلم 

طم٘مٞم٘ميي٦م ُمٕمرووميي٦م ُمييـ ٟم٤مطمٞميي٦م شم٤مرفٞميي٦م أن قمٛميير سمييـ ا ٓميي٤مب ر  ام قمٜمييف عميي٤م ىميي٤مم 

ؿ صيي ٞم .. ظمٓمٞمٌي٤ًم َيييض اًمٜمي٤مس قمييغم شمييرك اعمٖمي٤مٓة ذم اعمٝمييقر وإمم  ٜمي٤م احلٙميي

 اًمرواي٦م ص ٞم ٦م. 

وإٟمييين اًمِمييي٤م د ذم اًمروايييي٦م إظميييرى اًمريييل ذم ؾميييٜمد ٤م ويييٕمػ و يييل أن اُميييرأة 

شمٞميرؿ ٧ًم ي٤م قمٛمر إُمر ًمٞمس سمٞمدكو إن ام قمز وضمؾ ذيمر ذم اًم٘مرًن اًمٙمريؿ ومي٢من ًمىم٤م

إطمدا ـ ىمٜمٓمي٤مرًا وميل شم٠مظميذوا ُمٜميف ؿميٞمت٤ًمو ومٙمٞميػ أٟمي٧م شم٘ميقل: ٓ ْيقز إٓ أرسمٕمنئي٦م 

 در ؿ ُمٝمرًا ًمٌٜم٤مشمٙمؿ. 

ٙميي٤من ضمييقاب قمٛميير إن صيي ٧م اًمرواييي٦م: أظمٓميي٠م قمٛميير وأصيي٤مسم٧م اعمييرأةو ومٞمٙمييقن وم

اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل ًمييٞمس سم ٤مضميي٦م عم ييؾ  ييذه اًمييٜمٔمؿ وُميي٤م يؽمشميي٥م ُمييـ ورائٝميي٤م ُمييـ 

وؾمييي٤مئؾو قمٜميييدُم٤م ير ٘ميييؼ اعمجرٛميييع اإلؾميييلُمل يًيييرٓمٞمع اإلٟمًييي٤من أن ييييدظمؾ ويٌٚميييغ 

 . ي ٚمفرأيف وطمجرف إمم اًمذي سمٞمده إُمر أو قمغم إىمؾ إمم 

ضم٦م إمم فمٝمقر عم ؾ  ذه اًمرٔم٤م رات اًمرل شمٚم٘مٞمٜم٤م ي٤م ُميـ مجٚمي٦م ُمي٤م ومٝمق ًمٞمس سم ٤م

شمٚم٘مٞمٜم٤م ييي٤م ُميييـ قمييي٤مدات اًمٖميييرسمٞملم وُميييـ ٟمٔمٛمٝميييؿو ويمييين  يييق اًمِمييي٠من أن ٟم يييـ ٟم٘مٚميييد 

اًمٖمرسمٞملم ذم يم ػم ُمـ قم٤مداهتؿ وشم٘م٤مًمٞميد ؿ ؾميقه ٓسميد ُميـ اًمرٗمّميٞمؾ سميلم ُمي٤م ْيقز 

ؾو  ذه وٓ ٟم٠مظمذه قمٜمٝمؿ وُم٤م ٓ ْقزو وم٤مٟمٔمر ُم لً ٟم ـ ٟم٠مظمذ قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمقؾم٤مئ

اًمقؾمييي٤مئؾ إذا يم٤مٟمييي٧م شمييي١مدي إمم هميييرض ُمنميييوع أو قميييغم إىميييؾ ضمييي٤مئز وًميييٞمس ومٞميييف 

إطمٞمييي٤مء عمٕمٜميييك اًمرِميييٌف سم٤مًمٙمٗمييي٤مر ومٝميييذا  يييق أُمييير ضمييي٤مئزو واعم ييي٤مل ذم ذًميييؽ يٙميييـ أن 
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ٟمًر ييي ُم ٚمييلم اصمٜمييلم أطمييدمل٤م صم٤مسميي٧م ُمييـ طمٞميي٨م اًمرواييي٦م وأظميير ومٞمييف وييٕمػ أُميي٤م 

ر  ام قمٜمييف  اًم ٤مسميي٧م ومٝمييق ُميي٤م ضميي٤مء ذم اًمّميي ٞم لم ُمييـ طمييدي٨م اعمٖمييػمة سمييـ ؿمييٕم٦ٌم

ذم ىمّم٦م ظمروضمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم ُم٤ًمومرًا وٟمزوًمف ذم ُمٙم٤منو ومٚمن أصيٌ  سميف 

اًمّميي٤ٌمح ظمييرج ًم٘مْميي٤مء احل٤مضميي٦م وميي٠مراد اعمٖمييػمة سمييـ ؿمييٕم٦ٌم أن يّميي٥م اًمقوييقء قمييغم 

و ومّمييي٥م قمٚمٞميييف طمريييك ضمييي٤مء اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمّميييلة واًمًيييلم إمم شمِميييٌٞمؽ ¢اًمٜمٌيييل 

٦م اًمٙمٛمييلم ومٚمييؿ يًييرٓمع ُمييـ يمٛمٞمييفو اًمِميي٤م د ىميي٤مل اعمٖمييػمة: وقمٚمٞمييف ضمٌيي٦م روُمٞميي٦م وييٞم٘م

وٞم٘مٝم٤م أن يِمٛمر قمـ ذراقمٞمف وم٠مظمرضمٝم٤م وأًم٘مك ا ٦ٌم قميغم يمرٗمٞميف طمريك شمقوي٠م قمٚمٞميف 

اًمّمييلة واًمًييلم وهمًييؾ ذراقمٞمييفو اًمِميي٤م د أٟمييف قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم ًمييٌس ضمٌيي٦م 

وروُمٞميي٦مو ومٝمييذا يٕمٜمييل أٟمييف إذا يميي٤من  ٜميي٤مك ًمٌيي٤مس ُمييـ أًمًٌيي٦م اًمٙمٗميي٤مر شمٜمًيي٥م إًمييٞمٝمؿ ود 

هليؿ ومٞمجيقز عمي٤م يؽمشمي٥م ُميـ وراء ذًميؽ ُميـ ُمّميٚم ٦م يٙمـ ومٞمف فم٤م ر اًمرِمٌف اًمر٘مٚمٞميد 

 اًمدهء وٟم ق ذًمؽ. 

ويميييذًمؽ اعم ييي٤مل اًم ييي٤مين أذيميييره ًمِميييٝمرشمف ذم اًمًيييػمة وإن يمييي٤من هميييػم صم٤مسمييي٧م قميييغم 

اًمٓمري٘ميي٦م احلدي ٞميي٦م و ييل: أن اًمرؾمييقل قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم أُميير ؿ أن يٜمزًمييقا ذم 

 ُمٙم٤من ذم همزوة ا ٜمدق عم٤م ىم٤مل اعمٜمذر سمـ طم٤ٌمب أن  ذا وطمل.. 

 ...  :ُمداظمٚم٦م

ٟمٕمؿو طم٤ٌمب اعمٜمذري أم  ق اًميرأي واحليرب واعمٙمٞميدةو ىمي٤مل: ًميف هميػم  اًمِمٞم :

ذًمؽو ىم٤مل: وم٢مذًا ٟمٜميزل ذم ُمٙمي٤من ًظميرو أن أؾميردرك قميغم ٟمٗميسي ومي٠مىمقل ًمٙميـ ومٞميف 

وم٤مئدة  ذا ُمروي ذم اًمًػمة وهميػم صي ٞم  ًمٙميـ ًميٞمس ًميف صيٚم٦م سمٛم ٤مًمٜمي٤م إٟمين اعم ي٤مل 

يميي٤مٟمقا إذا طمييق وا ذم   ييق طمٗميير ا ٜمييدق طمٞميي٨م ىميي٤مل ؾمييٚمنن يميين روي قمٜمييف أسييؿ
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سمٚمييد ُميي٤م أطميي٤مـمقا اًمٌٚمييدة سماٜمييدقو ورؾمييقًمٜم٤م قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم واومييؼ قمييغم ذًمييؽ 

عم٤م ومٞميف ُميـ ُمّميٚم ٦م ضمٚمٞمي٦م جميردة قميـ أي ُمٗمًيدةو ومٌٝميذا اعمٞميزان ْي٥م ٟم يـ أن 

 ٟمرٚم٘مك قم٤مدات اًمٖمرسمٞملم. 

أن ٟميي٠ميت سمٛم يي٤مل ًظميير:  ٜميي٤مك أٟميي٤مس يٚمًٌييقا ضمقايمٞميي٧م خمرٚمٗميي٦م ٓ يقضمييد ُميي٤مٟمعو 

ًميٌس اًمٌٜمٓمٚميقن ُمي٤م ُمٕمٜميك ًميٌس ا راومٞمري٦مو ٓ وم٤مئيدة ُميـ ذًميؽ ؾميقى  ًمٙمـ ُمي٤م ُمٕمٜميك

ت ؾ قم٤مدات اًمٖمرسمٞملم واًمر٠مصمر سمر٘م٤مًمٞمد ؿو ومي٢مذًا ْي٥م أن ٟمٗميرق سميلم ُمي٤م يٜمًيجؿ ُميع 

ر قمٜميفو ومي٢مذًا  يذه اعمٔمي٤م رات ًمٞمًي٧م  اإلؾملم وُم٤ٌمدئف وىمقاقمده وسملم ُمي٤م يٜمٌيق َوْيٜمٗمِي

اعمًييٚمٛم٦م ٕن هلييؿ  وؾمييٞمٚم٦م إؾمييلُمٞم٦م شمٜمٌييل قمييـ اًمرويي٤م أو قمييدم اًمرويي٤م ُمييـ اًمِمييٕمقب

وؾمي٤مئؾ أظميرى سم٤مؾمييرٓم٤مقمرٝمؿ أن يًيٚمٙمق ٤مو واًميذي فٓميير ذم سمي٤مزم أٟمٜمي٤م ذم اًمقاىمييع 

قمٜميييدُم٤م ٟم٘مييير ُم يييؾ  يييذه اعمٔمييي٤م رات يم٠مٟمٜمييي٤م ٟمرّميييقر أن اعمجرٛميييع اإلؾميييلُمل سمٕميييد أن 

ذم ٟمٔمٛميييف وذم قم٤مداشميييف قميييغم قمييي٤مدة اًمٖميييرسمٞملمو يّميييٌ  ومٕميييلً جمرٛمٕمييي٤ًم إؾميييلُمٞم٤ًم ؾميييٞمٔمؾ 

رنقمييل ذم اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل ذم همٜمٞميي٦م ؾمييٞمرٖمػم يمييؾ  ء ؾمييقه يٙمييقن اًمييقـمـ آضم

 . قمـ ُم ؾ  ذه اعمٔم٤م رات

وأظمييػمًا أصيي ٞم  أن  ييذه ُمٔميي٤م رات شمٖمييػم ُمييـ ٟمٔميي٤مم احلٙمييؿ إذا يميي٤من اًم٘ميي٤مئٛمقن 

ُمٍميييـ قمييغم ذًمييؽو ويمييؿ ويمييؿ ُمييـ ُمٔميي٤م رات ىم٤مُميي٧م ووىمٕميي٧م وىمرييؾ ومٞمٝميي٤م ىمييرغم 

 يم ػميـ ضمدًا صمؿ سم٘مل إُمر قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ اعمٔم٤م رات. 

ٞمٚم٦م شمدظمؾ ذم ىم٤مقمدة أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م ٕسي٤م ومل ٟمرى أن  ذه وؾم

 ُمـ شم٘م٤مًمٞمد اًمٖمرسمٞملم. 

 ( 00:  33: 39/ 210) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ىمرأٟميي٤م قمييغم صييٗم ٤مت جمٚمييي٦م اًمٗمرىميي٤من اًمرييل شمّمييدر ٤م مجٕمٞميي٦م: إطمٞمييي٤مء  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمؽماث اإلؾملُمل ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧مو و ل أيْم٤ًم ٟم٤مـم٘م٦م سم٤مؾمؿ احلريم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م.

 ؿ.ٟمٕم اًمِمٞم :

و ييييؿ يٕمٜمييييل يميييين أقمٚمييييؿ ويميييين ؾمييييٛمٕم٧م ُمييييٜمٝمؿ ويميييين شمٕمٚمٛمييييقن أسييييؿ  ُمداظمٚميييي٦م:

 َيٌقٟمٙمؿ ذم امو سمؾ أٟم٧م أؾمر٤مذهتؿ ...

 ضمزا ؿ ام ظمػمًا. اًمِمٞم :

 و ؿ ي٘مقًمقن  ذا يمؾ يٕمٜمل سمٕمٛمؼ وسمٞم٘ملم.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًمٙمـ قمٜمدُم٤م ىمرأٟم٤م اعم٘م٤مٓت اًمرل ٟمنم ٤م يٕمٜمل أظمقٟم٤م ذم ام قمز وضمؾ  ُمداظمٚم٦م:

يٙمقن صٝمري  ق أخ زم ذم ام قمز وضميؾ أطمٌيف ذم ام: ٕٟميف رضميؾ َيي٥م  ىمٌؾ أن

اًم٘مرًنو وًمف يٕمٜمل ُم٤ًمئؾ يم ػمة فرٚمػ ومٞمٝم٤م ُمع سمٕمض ُمِم٤مففو ويمن ي٘م٤مل يٕمٜميل 

 يمن شمٕمٚمٛمقن: ا له ٓ يٗمًد ًمٚمقد ىمْمٞم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ومرسمن يٕمٜمل وصٚمٙمؿ  ذا اًمٌمء  ذا إُمر أو  ذه اعم٘م٤مٓت.. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

سمٕمٜمقان: طمقار ُمع أؾمر٤مذٟم٤م وؿمٞماٜم٤م اًمِمٞم  إًم٤ٌمينو وًمٙمـ واشمّميٚم٧م  ُمداظمٚم٦م:

ُمع اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ سم٤مهل٤مشمػ ُمـ ضمدة وسمٜمٗمس اًمقىم٧م وأٟم٤م أشمّمؾ سمٕميد اًمٙميلم 

 ُمٕمف ُمع ؿمٞمال أؾمر٤مذي اًمِمٞم  حمٛمد ؿم٘مرة أسمق ُم٤مًمؽ.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 وم٘مٚم٧م ًمٚمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ:  ؾ إذا وصيٚمؽ رد قميغم ُمي٤م ُمداظمٚم٦م:

ٟمنميييت ُميييـ  يييذا احليييقار ذم جمٚمييي٦م اًمٗمرىمييي٤من إذا ضمييي٤مءك اًميييرد رد قمٚمٞميييف ُميييـ اًمِميييٞم  

حمٛمييد ؿميي٘مرة  ييؾ ُمًييرٕمد أن شمٜمنمييه قمييغم ٟمٗمييس صييٗم ٤مت اًمٗمرىميي٤منع وم٘ميي٤مل: طمٌييذا 

ومٙمٞمييييػ ٓ ٟمٕمٓمييييل احلرييييي٦م وهمػمٟميييي٤م ُمييييـ همييييػم  ًمييييف ييييذا ُمييييؽموكو ٟمٕمييييؿو  ييييذا ُمييييؽموك 

 اإلؾمييييلُمٞملم يٕمٓمييييقن احلرييييي٦م ذم ذًمييييؽو ٟمٕمييييؿو ىميييي٤مل: ًمٙمييييـ إذا ضميييي٤مء ُمٜمييييف رد قمييييغم

اعمييذيمرة اًمرييل ظمرضميي٧م ُمييـ قمٜمييدي ُمييـ يييد سمٕمييض اإلظمييقان ووصييٚم٧م إمم يييد إخ 

قمٚمٞمٝمي٤م ٟم يـ ٓ  ومي٢مذا ضمي٤مء اًميرد أو ُم٤مًمؽ ويمٜم٧م يمر٧ٌم  يذه اعميذيمرة ًمٞمًي٧م ًمٚمٜمنمي

ٟمٜمنميي  ييذا اًمييرد قمييغم  ييذه اعمييذيمرة ذم ... صييٗم ٦م اًمٗمرىميي٤منو ٕٟمٜمييل ُميي٤م ٓ ٟمٜمنميي ٤مو 

ن أيم ر ُمٜمل قمٜمٝم٤مو أو يمرٌرٝم٤م ًمٚمٜمنم. و ذه اعمذيمرة يٙمـ رسمن سمٚمٖمٙمؿ قمٜمٝم٤م شمٕمرومق

 أسمق ُم٤مًمؽ يٕمٜمل يٕمرومٝم٤مو وم٢من د يٌٚمٖمٙمؿ وم٠مسمق ُم٤مًمؽ يٕمٜمل يٌٚمٖمٝم٤م ًمٙمؿ.

ومييييٜم ـ ٟم ييييٌٙمؿ ذم ام صمييييؿ ٟمٜم٘مييييؾ ًمٙمييييؿ سمٙمييييؾ  اطميييي٦م دقمييييقات إظمييييقاٟمٙمؿ ُمييييـ 

اًمٕمٚميينء ذم اًمًييٕمقدي٦م سم٠مصييٜم٤مومٝمؿ اًمييذيـ ىميي٤مسمٚمرٝمؿو وؾميينطم٦م اًمقاًمييد اًمِمييٞم  اسمييـ سميي٤مز 

ؾميتؾ قميـ طميدي٨م رؾميقل ام  اًمذي ُم٤م برج يٕمٜمل ذم يم ػم ُميـ حم٤م،اشميف قمٜميدُم٤م
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و و ييذا «ديٜمٝميي٤م ْييدد هليي٤مإن ام شمٕميي٤ممم يٌٕميي٨م قمييغم رأس يمييؾ ُم٤مئيي٦م ؾمييٜم٦م ُمييـ  »: ¢

ُمييـ سميي٤مب أرضمييق ام أن يٙمييقن ُمييـ سميي٤مب يٕمٜمييل قم٤مضمييؾ سمنمييى اعميي١مُمـو وٓ ٟمزيمٞمييؽ 

قمييغم ام ٟم ًييٌؽ قمييغم ام ُمييٜمٝمؿو أٟمييف يٕمييديمؿ ؾميينطم٦م اًمِمييٞم  اسمييـ سميي٤مز طمييلم ؾمييتؾ 

و وَيٌٙمؿ ذم ¢ديـ ذم إطمٞم٤مء ؾمٜم٦م رؾمقًمف  ذا اًم١ًمال: أٟمٙمؿ ُمـ اعمجدديـ ًمٚم

 ام ...

ضمييزاه ام ظميييػمًاو وٟمًيي٠مل ام قمييز وضميييؾ أٓ ي١ماظمييذٟم٤م سميين ي٘مقًميييقنو وأن  اًمِمييٞم :

 ْٕمٚمٜم٤م ظمػمًا ي٤م ئمٜمقنو وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن.

وم٤مًم١ًمال أن اًمكم سمٕمض اإلظمقان ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م يٕمٜمل  ُمداظمٚم٦م:

اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ ذم طمقاره سمٕمٜمقان:  يٜمرٔمرون رديمؿ قمغم ُم٤م يمر٥م

طمقار ُمٕمٙمؿ ُمع اًمِمٞم  إًم٤ٌمينو رديمؿ قمغم  ذاو ومٝمؾ ٟمٜمرٔمر ُميٜمٙمؿ اًميرد: ٕن أو 

قمغم أٓ ٟم٠مظمذ سم ٙمؿ أو سمرأي إٓ أن ٟمًٛمع رأي اًمٓمره أدسمٜم٤م يمن قمٚمٛمٜم٤م اإلؾملم 

 أظمر اًمذي ًمف صٚم٦م ذم  ذا اعمقوقع.

قاىمييع: احلييقار أٟميي٤م ىمرأشمييفو ود أضمييد ذم ضمييقاو قمييغم  ييذا اًمًيي١مال ذم اًم اًمِمييٞم :

ٟمٗميس داومٕم٤ًم ًمٚمرد قمغم أظمٞمٜم٤م قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ: ٕن اعم٠ًمًم٦م اًمريل قميرض 

هل٤م ومٞمن يرٕمٚمؼ سمِمايص ًمٞم٧ًم ظملومٞم٦م ضمق ري٦مو وًمٙمـ اًمٌمء اعمٝمؿ ضميدًا ضميدًا 

 ق ُم٤م ٟمًٌف إمم أظمٞمٜم٤م اًمِمٞم  حمٛميد ؿمي٘مرة: ُميـ أٟميف أٟمٙمير ومرويٞم٦م ا ٝمي٤مد.. وٟم يق 

رات اًمريييل يّميييٕم٥م قميييكم أن أن أؾمر يييي ٤م يمٛم يييؾ ُمييي لً ُمٕمٜميييك ذًميييؽ ُميييـ اًمٕمٌييي٤م

ىمقًمف: أٟمف ضم٤مء سمًٚمٗمٞم٦م ضمدييدةو أو ُمي٤م ؿمي٤مسمف ذًميؽو صميؿ رسمين يٕمٜميل أؿمي٤مر سمي٠من  يذا ىميد 

 أيمقن أٟم٤م ُمقاوم٘م٤ًم ًمف قمغم ذًمؽ.
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ومييٜم ـ ٟمييرى سميي٠من أظم٤مٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ ٟمًيي٠مل ام أن هيييديٜم٤م وإييي٤مه إمم احلييؼ ييي٤م 

ٞمس ذم اًمٜمنمة اًمرل  ق ي٘مقل: إٟمف ُم٤م أقمد ٤م اظمرٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ىمد اؿمرط سمف اًم٘مٚمؿ ًم

ًمرٜمنميي ذم جمٚميي٦مو وإٟميين ذم ٟمٗمييس اعم٘ميي٤مل اًمييذي ٟمنمييه ذم اعمجٚميي٦مو وم٘مييد ٟمًيي٥م إمم 

أظمٞمٜمييي٤م حمٛميييد ؿمييي٘مرة ُمييي٤م  ح  يييق سمالوميييف ذم يمر٤مسميييف اًميييذي ؾمييينه سم٤مًمًيييٚمٗمٞم٦م  يييل 

اًمًيييٚمٗمٞم٦م: ًميييذًمؽ وم٠مٟمييي٤م أرى أن ا يييله اًميييذي يٜمٌٖميييل أن ييييزال وأٓ يٙميييقن اًمٜمييي٤مس 

لمليي٤م يٕمٛمييؾ ذم اًمييدقمقة اًمًييٚمٗمٞم٦م وقمييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ظمييله سمييلم ؿماّمييلم يم

 وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم و مل٤م أظمقٟم٤م: قمٌد اًمر ـ وأظمقٟم٤م حمٛمد ؿم٘مرة.

وىميييد قمٚمٛمييي٧مو واًمٔمييي٤م ر أٟميييؽ د شمٕمٚميييؿ ايييذا ا يييؼمو سمييي٠من حمٛميييد ؿمييي٘مرة اشمّميييؾ 

سم٠مظمقٟميييي٤م قمٌييييد اًميييير ـ وقمريييي٥م قمٚمٞمييييف ومييييٞمن ٟمنمييييه ًمييييٞمس ذم اًمٜمنميييية وم٘مييييط سمييييؾ وذم 

٤م اًمِمييٞم  حمٛمييد ؿميي٘مرة: أن أظم٤مٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ قمٌييد اعمجٚميي٦مو وقمييغم ُميي٤م ٟم٘مييؾ أظمقٟميي

 ا ٤مًمؼ اقمرذر: ٕٟمف يمر٥م اعم٘م٤مًم٦م قمغم قمجؾ.

وميي٤مٔن إذا يميي٤من يٕمٜمييل إُميير يميين طمييدصمؽ أظمقٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ أٟمييف 

ُمًرٕمد ًمٞمٜمنم ُم٤م يّمٚمف ُمـ اًمرد قمغم ُمي٤م ٟمنميه  يق ذم اعمجٚمي٦م وم٠مٟمي٤م ذم اقمر٘مي٤مدي أن 

ؽ وم٤مًم٘مْمييٞم٦م ُمييـ  ييذه احلٞم ٞميي٦م ُمٜمرٝمٞميي٦مو اًمييرد طميي٤م، قمٜمييد إخ اًمِمييٞم  حمٛمييد: وًمييذًم

وميين قمٚمٞمييؽ إذًا إٓ أن شمراضمييع أظمقٟميي٤م إؾميير٤مذ أسمييق ُم٤مًمييؽ حمٛمييد ؿميي٘مرة وشم٠مظمييذ إُميي٤م 

شم٠مظمييذ ُمٜمييف اًمييرد وشمرؾمييٚمف إمم قمٌييد اًميير ـو أو  ييق أظمقٟميي٤م حمٛمييد ؿميي٘مرة يرؾمييٚمف ذم 

ٜمي٤م طمًيـ إؾميٚمقب أوًٓ ٛماًمٓمري٘م٦م اًمرل  ق يروي٤م ٤مو وأؾمي٠مل ام قميز وضميؾ أن يٚمٝم

 ُمع اعما٤مًمٗملم ًمٜم٤م ذم اًمرأي. ذم اًمردو واًمٕمدل

وٟم يييـ ٓ ٟمٜمٙمييير أن ا يييله أُمييير ـمٌٞمٕميييل: ٕن  يييذا اًمٜميييقع ُميييـ ا يييله أو أن 
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ٟمققم٤ًم ُمـ أٟمقاع ا له ىمد يمي٤من ُمقضميقدًا ذم قمٝميد اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  سميلم اًمّمي ٤مسم٦م 

ومْمييلً قمييـ ُمييـ سمٕمييد ؿ ُمييـ إئٛميي٦مو وًمٙمييـ ُميي٤م قمٝمييدٟم٤م ُمييـ أطمييد ؿ أن يٗمييؽمي قمييغم 

 د ي٘مؾ.أظمٞمف اعمًٚمؿو وأن ي٘مقل قمٚمٞمف ُم٤م 

وذم اقمر٘م٤مدي سمٕمد أن ىمرأٟم٤م ُم٤م ذم اًمٗمرىمي٤منو وىمرأٟمي٤م ُمي٤م ذم يمري٤مب حمٛميد ؿمي٘مرةو 

وضمدٟم٤م  ٜم٤مك شمٜمي٤مومرًا شم٤مُمي٤ًمو طمٞمي٨م قم٘ميد ومّميلً ظم٤مصي٤ًم سمٗمرويٞم٦م ا ٝمي٤مدو وًمٙمٜميف دٟميدن 

طمقل ُم٤م دٟمدٟم٧م أٟم٤م ًٟمٗم٤ًم ُميـ أٟميف ٓ سميد ُميـ أظميذ اًمٕميدة ًمٚمجٝمي٤مدو وأن يٙميقن ا ٝمي٤مد 

ٓ يٕمٜميييل أٟميييف أٟمٙمييير ا ٝمييي٤مدو وإٟمييين أىمييير بييي٧م رايييي٦م إؾميييلُمٞم٦مو وأُميييػم ُمٓمييي٤معو  يييذا 

سم٤م ٝميي٤مدو وًمٙمييـ ا ٝميي٤مد ًمييٞمس ومييقىو وًمييٞمس صمييقرة ٟمٗمًييٞم٦م أو قمقاـمييػ ضم٤محميي٦م 

يٜمٓمٚمؼ ُمـ ورائٝم٤م أومراد يم ػمون ُمـ اعمًٚمٛملمو صميؿ ٓ ْيدون إٓ اهليلك دون أن 

 يٗمٞمدوا ا ٝم٤مد ؿمٞمت٤ًم ُمذيمقرًا.

 .وم٢مذًا: سم٤مرك ام ومٞمؽ ضمقاسمؽ قمٜمد إؾمر٤مذ حمٛمد ؿم٘مرة إن ؿم٤مء ام

ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م ُمييـ أراد ـمٌٕميي٤ًم اًمرٗمّمييٞمؾ ُمقضمييقد  يٓمٙمييؿ اًمييذي طمييدصمٙمؿ  ُمداظمٚميي٦م:

ومٞميييف يمييي٤من ذم وضميييقد اًمِميييٞم  ؿميييٞماٜم٤م أسميييق ُم٤مًميييؽو و يييق اًمنمييييط رىميييؿ ؾميييٌٕمنئ٦مو ومٞميييف 

 شمٗمّمٞمؾ شم٤مم قمـ اعمقوقع.

وأيْم٤ًم  ء ًظمر: ٟم ـ اىمؽمطمٜم٤م قمغم أظمقٟم٤م قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ  اًمِمٞم :

داري اعمرقاوييييٕم٦م: ًمٙمييييل ٟمر٤ٌمطميييي٨م قمييييـ أن يزورٟميييي٤مو وأن يٜمييييزل وييييٞمٗم٤ًم قمٜمييييدي ذم 

ـمقييؾ اًمييذيؾو ي٠مظمييذ ُمًي٤موم٤مت ـمقيٚميي٦م ـمقيٚميي٦م  فيمر٤مسمييقمييغم ىميرب: ٕٟمييف احل٘مٞم٘ميي٦م اًميرد 

ضمدًاو سمٞمٜمن ضمٚم٦ًم واطمدة ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ يمٚمٛم٦م ومٞم٘م٤مل:  ذا ظمٓم٠مو أٟم٤م أردت يمذاو أٟم٤م 



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

75 

ُميي٤م ىمّمييدت  ييذا أردت يمييذاو  ييذا يٙمييـ طمٚمييف وضم٤م ٞميي٤ًمو أُميي٤م يمر٤مسمٞميي٤ًم  ييذا ي٠مظمييذ دور 

ذًمؽ ومييييٜم ـ ٟمرضمييييق خمٚمّمييييلم أن ٟم ٔمييييك سمزييييي٤مرة ُمييييـ أظمقٟميييي٤م قمٌييييد يمٌييييػم ضمييييدًا: وًميييي

 اًمر ـو وسما٤مص٦م أٟمف ُم٣م قمٚمٞمٜم٤م ٟم ق قمنم ؾمٜمقات أو أيم ر د ٟمره.

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 إن ؿم٤مء ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ؿ ٟمٙميٕاعمًي٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞمي٦م  ُميـ دىمي٦مؾمٛمٕمٜم٤م ؿمٞماٜم٤م يمين قمٚمٛمرٛمقٟمي٤م يٕمٜميل  ُمداظمٚم٦م:

 ذيمرشمؿ أن ًمٕمكم ومل٧م أو أين قمغم ...

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

أن اًمِمٞم  حمٛمد ؿم٘مرة  ق اًمذي اشمّمؾ ذم اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد  ُمداظمٚم٦م:

 ا ٤مًمؼو وأٟم٤م ذم قمٚمٛمل اًمِمٞم ..

ٟمٕمييؿو اعم٘مّمييقد صيي٤مر اشمّميي٤مل سمٞمييٜمٝمنو أُميي٤م ُمييـ اًمييذي سمييدأ آشمّميي٤مل وم٠مٟميي٤م  اًمِمييٞم :

سمٕمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼو  أقمره أن أظمقٟم٤م أسمق ُم٤مًمؽ يم٤من طمريّم٤ًم قمغم آشمّم٤مل

 وأقمٚمؿ أٟمف ـمٚمٌف أيم ر ُمـ ُمرةو وم٘مٞمؾ ًمف: يم٤من ُم٤ًمومرًا..

 ُم٤مرات.ًمإل ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤مرات أي ٟمٕمييؿو سمٕمييد ذًمييؽ اشمّمييؾ قمٌييد اًميير ـ قمٌييد ا يي٤مًمؼ سميي٠مسمق ًمإل اًمِمييٞم :
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 ُم٤مًمؽ وضمرى..

 .ضمزاك ام ظمػم .. ُمداظمٚم٦م:

 وضمرى اًمٜم٘م٤مش. اًمِمٞم :

 ... أٟم٤م ٟمًٞم٧م أن أذيمر  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أظمييؼمين أؾميير٤مذي اًمِمييٞم  أسميق ُم٤مًمييؽ أٟمييف  ييق اًميذي سمييدأ سم٤مٓشمّميي٤مل سمٕمٌييد  ُمداظمٚمي٦م:

 اًمر ـو و ذا ُم٤م ـمٛم٠من ىمٚمٌل يم ػم قمغم أن اًمٜمٞم٦م ـمٞم٦ٌم قمٜمد اًمِمٞم  أسمق ُم٤مًمؽ..

 ... إن ؿم٤مء ام  ق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

 وأن اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ د يٗمٝمؿ ت٤مُم٤ًم وشمنع ذم ومٝمؿ ُم٘مّمقده. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ح سمف قمغم طم٥ًم ُم٤م ٟم٘مؾ أظمقٟم٤م أسمق ُم٤مًمؽ.  ق  ذا اًمِمٞم :

 وقمغم يمؾ طم٤مل إن ؿم٤مء ام يّمػم ظمػم ...

أٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ إخ اًمٗم٤موؾ أقمٓمٞمف رىمؿ أظمل ذم ام واًمذي َيٌف ذم  ُمداظمٚم٦م:

أن ي٠مظمذ  ذا اًمرد اًمذي طميه قمغم اًمِمٞم  قمٌيد اًمير ـ  ؾمٙمجٝم٤مام ؿمٞم  ٟمٔم٤مم 

ٔن ُمًيي٤مومر ذم اًمٕم٘مٌيي٦مو واشمّمييٚم٧م سمييف قمٌييد ا يي٤مًمؼ أؾميير٤مذٟم٤م اًمِمييٞم  أسمييق ُم٤مًمييؽ: ٕٟمييف ا

 طمرك ًظمذه ومٚمؿ أضمده ...

أؾميير٤مذي وؿمييٞمال  ُمييعذم س٤مييي٦م ًم٘ميي٤مئل أٟميي٤م اًمٕمٌييد اًمٗم٘مييػم ًمٕمٗمييقه شمٕميي٤ممم  ُمداظمٚميي٦م:

وؿمٞم  زُملئل اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة إمم ام ذم 
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 يييؿ  اًمٙمقيييي٧م وذم اعمٛمٚمٙمييي٦م اًمٕمرسمٞمييي٦م اًمًيييٕمقدي٦م اًميييذيـ ضميييزا ؿ ام ظميييػم يم يييػمون

أسمٚمٖمقين أُم٤مٟم٦م أن أشمّمؾ سمًنطم٦م اًمقاًمد وأن أًم٘مل قمٚمٞميف  يذه إؾميتٚم٦م اًمريل أضمي٤مب 

قمٜمٝميي٤م ؾميينطمرف ضمييزاه ام يمييؾ ظمييػمو وقمٜمييدي ؿمييٕمقر أن ام قمييز وضمييؾ وأىمييقل دائييًن 

سم ٙمؿ اًمٓمٌع اًمٍمي  اًمذي ٓ أصؼم قمغم يمرنٟمفو وأؾم٠مل ام قمز وضمؾ أن يٙميقن 

ادو إن ام شمٕم٤ممم  ح صيدري عمي٤م يٕمٜمل يٚمٝمٛمٜم٤م ام شمٕم٤ممم مجٞمٕم٤ًم اًمّمقاب واًمًد

بدث سمف ؾمنطم٦م اًمِمٞم  ىمٌؾ أن أىم٤مسمٚمفو ٕٟم٤م ُم٤م قمٝمدٟم٤م ُمٜميف إٓ وٓ ٟمزيمٞميف قميغم ام 

إٓ ؾميييلُم٦م اًمٜمٞمييي٦مو وُمييي٤م قمرومٜمييي٤م ُمٜميييف إٓ طمٌيييف إلظمقاٟميييف وقمٚمييينء اعمًيييٚمٛملم وشملُمذشميييف 

يمييي٤مٕب احلييي٤مين قمٚميييٞمٝمؿو و يييذا ُمييي٤م زادٟمييي٤م ي٘مٞمٜمييي٤ًم ذم  يييذا إُمييير قمٜميييدُم٤م ؾميييٛمٕمٜم٤م ًظمييير 

و ييق ف٤مـميي٥م شمٚمٛمٞمييذه أو شملُمذشمييف سميي٠مظمل وإظمييقاينو و ييذا ُمييـ شمقاوييٕمفو طمدي ييفو 

ومن ُمـ طمرج ومٚميف اًمٗماير قمٜميدُم٤م يًيٛمع  ي١مٓء اإلظميقة أُم ي٤مل اًمِميٞم  قمٌيد اًمير ـ 

قمٌد ا ٤مًمؼ وهمػم ؿ يٗمارون ضمدًا أن يًٛمٕمقا أن اًمِمٞم  ؾمنطم٦م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين 

قمٌيييد ي٘ميييقل: ؾميييلُمل أو سمٚمٖميييقين قميييـ شملُمٞميييذي أو شمٚمٛمٞميييذي اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ 

ا يي٤مًمؼ و ييق يميين يٕمٜمييل أديييـ ام سمييف قمييز وضمييؾ أسييؿ يٗماييرون سمييذًمؽو ومٜمرضمييق إن 

وضمييييد اًمِمييييٞم  ذم جميييي٤مل ًظميييير قمٜمييييدُم٤م يٕمييييؿ: إظمييييقاين وشملُمييييذيت وميييي٢مسؿ يٗمرطمييييقن 

 سمذًمؽو وأٟم٤م ُمر٠ميمد ُمـ  ذاو وٓ أىمقل إٓ صدىم٤ًم إن ؿم٤مء ام قمز وضمؾ.

اعم٤ٌمريمي٦م  ٟم٠ًمل ام قمز وضمؾ سم٠مؾمنئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم وذم  يذه اًمٚمٞمٚمي٦م

ذم ًمٞمٚميي٦م ا ٛمٕميي٦م اًمراسمييع ُمييـ ؿمييقالو وٟم ييـ أُميي٤مم ؾميينطم٦م اًمقاًمييد اًمِمييٞم  إًمٌيي٤مين 

ٟمًييي٠مل ام قميييز وضميييؾ أن يٌييي٤مرك ذم قمٛميييرهو وأن ييييديؿ ٟمٗمٕميييف ًمإلؾميييلم واعمًيييٚمٛملمو 

اًمٚمٝمؿ ًُملمو اًمٚمٝمؿ ًُملمو وضمزى ام ظمػمًا ُمـ ؾمجؾ  ذا احلدي٨م اًمذي ٓ أقمره 
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 وٓ أشمذيمر اؾمٛمف.

 ٞمغم.أ د أسمق ًمأسمق  ُمداظمٚم٦م:

أ ييد أسميق ًمييٞمغمو وُميـ أوصييٚمٜمل إمم سمٞمي٧م ؾميينطم٦م اًمِمييٞم  أسميق اًمِمييٞم   ُمداظمٚمي٦م:

أسميق  ؾميٙمجٝم٤مواًمدٟم٤م إًم٤ٌمين صٝمره ظم٤مدم إظمقاٟميف اعمًيٚمٛملم اًمِميٞم  إؾمير٤مذ ٟمٔمي٤مم 

قمٌد امو ٟم٠ًمل ام شمٕم٤ممم يمذًمؽ احلْمقر وُمـ ؾم٤م ؿ ذم ذًميؽو وضميزى ام ظميػمًا 

سمؾ قمرومٜم٤م ُمـ جمٚمًف ُم٤م أؿمٗم٘م٧م  واًمدٟم٤م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين أٟمف يٕمٜمل يمن قمٝمدٟم٤م يّمؼم

قمٚمٞمييف ييي٤م أظمييذت ُمييـ وىمرييف طمرييك ىميي٤مل زم إظمييقاين احلْمييقر اًمييذيـ يًييجٚمقن سمييؾ 

صييٝمره اًمِمييٞم  ٟمٔميي٤مم .... أٟمييف ؾميينطم٦م اًمقاًمييد يٕمٜمييل يٗمرطمييف سمييؾ يٓمٛمييع ذم صمييقاب ام 

قمز وضمؾو ويم٤من ُمًرٕمدًا أن يٓمٞمؾ  ذا احلدي٨م إذا أردٟم٤م أن ٟمْم٤مقمػ ًمف إؾمتٚم٦مو 

 ف وسم٤مرك ذم قمٛمره.ضمزاه ام ظمػمًا وسم٤مرك ومٞم

 أىمقل ىمقزم  ذاو وأؾمرٖمٗمر ام.

 ضمزاك ام ظمػمو وأطمًـ إًمٞمؽ. اًمِمٞم :

 .م7997/  7/  77  ي/ 7377رُمْم٤من  78جمٚمس ًظمر : 

اًمٌي٤مل سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚمًيٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيي٧مو  يًيٜم  ذم ي٤م ؿمٞماٜم٤م يٕمٜمل أيم ر ُمـ ؾمي١مال 

و يٕمٜميل ن قميغم أن  ٜمي٤مك اًمًيٚمٗمٞم٦م تير سمٛميرور طميزدؾمٛمٕمٜم٤م يميلم يم يػم  ٜمي٤م ذم إر

 أو شمٙمرؾ  يٕمٜمل ٟمريد..

  ٜم٤م ذم إردن أو ذم اًمٙمقي٧مع اًمِمٞم :

ؾمييٛمٕمٜم٤م ذم اًمٙمقييي٧م أن  ٜميي٤م يٕمٜمييل ذم إردنو وأٟميي٤م عميي٤م ضمتيي٧م يٕمٜمييل  ُمداظمٚميي٦م:
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ؾمٛمٕم٧م يملم يم ػم ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمًٚمٗمل  ٜم٤م أن ؾمٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م تر سم زسمٞم٦مو ومٜمريد 

قمييغم ؾمييٚمٗمٞم٦م ُمٜمييؽ ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م شمقوييٞم  ُميي٤م  ييل ُمٔميي٤م ر احلزسمٞميي٦م اًمرييل أٟمييرؿ ىمٚمرٛمق يي٤م 

 اًمٙمقي٧مع

 يييق  ييييذه ُمًييي٠مًم٦م ٟم يييـ ٓ ٟمريييييد ا يييقض ومٞمٝمييي٤م: ٕسيييي٤م شمزييييد ذم اًمٜميييي٤مر  اًمِميييٞم :

،اُمييي٤ًمو ٟم يييـ ٓ ٟمرييييد ا يييقض ومٞمٝمييي٤م: ٕن اًمًيييٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيييي٧م وًميييٞمس  ٜمييي٤م ذم 

إردنو اًمًييييٚمٗمٞم٦م ذم إردن ٓ شمييييزال ىم٤مئٛميييي٦م قمييييغم أؾم٤مؾمييييلم اصمٜمييييلم ـم٤معميييي٤م ٟمدٟمييييدن 

بيييزب.. دون آؿميييرٖم٤مل سم٤مًمٕمٛميييؾ  طميييقهلن: اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م دون شمٙمريييؾ.. دون

اًمًيييٞم٤ميو ٓ ٟمٕمٜميييل ٟم يييـ اًمٕمٛميييؾ اًمًيييٞم٤مي ٓ ْييي٥م  قمييي٤ًمو سميييؾ  يييق وميييرض ُميييـ 

ؿميييرٖم٤مل اًمٞميييقم سم٤مًمًٞم٤مؾمييي٦م اؿميييرٖم٤مل يٍميييه ٓوميييروض اًمٙمٗم٤ميييي٦مو ًمٙمٜمٜمييي٤م ٟمٕمٚميييؿ أن ذم ا

اًم٘مييييي٤مئٛملم قميييييغم اًميييييدقمقة قميييييغم  ييييي٤مشملم اًمريمٞميييييزشملم أٓ وملييييي٤م: اًمرّميييييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييييي٦مو 

ُم٘مروٟميي٦م اييذه اًمرّمييٗمٞم٦م  قمييغم  ييذه اًمييدقمقة وم٤مٓؿمييرٖم٤مل سم٤مًمًٞم٤مؾميي٦م يٍمييه اًم٘ميي٤مئٛملم

 ن  ؿ ذم صدده.واًمؽمسمٞم٦م قم

و ٓو دظمٚميييقا واٟمرٝميييك بيييزبوم٤مًميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م ذم اًمٙمقيييي٧م ٓ يٛميييرون سميييدور 

إُمييير ُميييـ ييييقم أضمييي٤مزوا ٕٟمٗمًيييٝمؿ يمييي٤مإلظمقان اعمًيييٚمٛملم دائيييًن وأسميييدًاو ويم يييزب 

ا قا ٕٟمٗمًيٝمؿ سم٤مؾمييؿ اإلصيلح أن يييدظمٚمققهماًمر ريير ذم سمٕميض أدوار ييؿ طمٞميٜمن ؾميي

ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ُم٤م ٟم٘ميقل قميغم اًمٙمٗمير سمي٤مم ورؾميقًمف وسم٤مإلؾميلم مجٚمي٦م 

وشمٗمّمٞملً وإٟمن قمغم إىمؾ ٟم٘مقل:  ذه اًمؼمعم٤مٟم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قميغم خم٤مًمٗمي٦م اًمنمييٕم٦م 

ذم ضمقاٟم٥م يم ػمة ويم ػمة ضمدًاو وم ٞمٜمن أسم٤مطمقا إلظمقاسؿ أن ُيٜمراٌيقا وأن َيٜمراٌيقا 

 َيٙميؿ سمين أٟميزل امو طمريك صي٤مر ُميٜمٝمؿ ُميـ وأن يدظمٚمقا ذم اًمؼمعم٤من  ذا اًمذي ٓ
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يمييي٤من وزييييرًا: هليييذا ٟم يييـ ٟم٘ميييقل: إن اًميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م  ٜمييي٤مك أظميييذت ـميييقرًا ؾمٞم٤مؾميييٞم٤ًم 

 ًظمر.

ومييٜم ـ ُم٤موييقن قمييغم اًمييدقمقة قمييغم  ييذا إؾميي٤مس: اًمرّمييٗمٞم٦م سمٜميي٤مء قمييغم اًمٙمريي٤مب 

واًمًيٜم٦م اًمّميي ٞم ٦مو وشمرسمٞميي٦م اعمًييٚمٛملم قمييغم  يذا إؾميي٤مسو ومٛمييـ اؿمييرٖمؾ يمجنقميي٦م 

ؿمييييرٖمٚمقا سم٤مًمًٞم٤مؾميييي٦م وأسميييي٤مطمقا ٕٟمٗمًييييٝمؿ ومْمييييلً قمييييـ همييييػم ؿ أن ُمييييـ اًمًييييٚمٗمٞملم إذا ا

يدظمٚمقا ذم اًمؼمعم٤مٟم٤مت وأن فر٤مروا ؾمٌٞملً ًملٟمرا٤مسمي٤مت  يق اًمًيٌٞمؾ اًميذي اٟمراٌيف 

ُميي٤م يًييٛمك سم٤مًمٜمٔميي٤مم اًمييديٛم٘مراـملو و ييق اًمييذي يًييٛم  ًمٚمٛمًييٚمؿ واًمٙميي٤مومر أن ُيَرؿِميي  

ٙميؿ سمين ٟمٗمًف وأن ُيَرؿَم  ُمـ هميػمه أيْمي٤ًم ذم اًمؼمعمي٤منو اعمٗميروض أٟميف يرييد أن َي

أٟميييزل امو سميييؾ ىميييد أسمييي٤مح  يييذا اًمٜمٔمييي٤مم اعمًيييٛمك: سم٤مًمٜمٔمييي٤مم اًميييديٛم٘مراـملو أن يرؿمييي  

اعمًٚمُؿ اعمًيٚمَؿ اًمٓمي٤مًم .. اعمًيٚمؿ ا ٤م يؾ.. اعمًيٚمؿ اًمٗم٤مؾميؼو  ي١مٓء يرؿمي قن 

هميييػم ؿ ويرؿمييي قن أٟمٗمًيييٝمؿو وطمٞمٜمتيييذ شم١مظميييذ اًم٘مْميييٞم٦م اًمريييل شمٓميييرح ذم ُم يييؾ  يييذا 

 اًمؼمعم٤من سم٤مٕيم ري٦مو وًمٞمس قمغم أؾم٤مس اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

وًمذًمؽ وميٜم ـ ٟمرييد أن إظمقاٟمٜمي٤م اًميذيـ يِميؽميمقن ُمٕمٜمي٤م ذم اًميدقمقة إمم اًمٙمري٤مب 

واًمًيييٜم٦م وقميييغم ُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم  ذم يميييؾ إرا  اإلؾميييلُمٞم٦م أن ي١مؾمًيييقا 

 ىمٌؾ أن يِمرٖمٚمقا سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م.

وُمييـ اعم١مؾمييػ ٟم ييـ أن ٟمر ييدث أنو وٟمًيي٠مًمؽ أٟميي٧م ؿماّمييٞم٤ًم:  ييؾ اـمٚمٕميي٧م 

ُم٤م أدري سم٤مًمْمٌطو سمقصػ اًمًيٚمٗمٞم٦م قمغم اًمٕمدد اًمذي صدر أظمػمًا أو ىمٌؾ إظمػمو 

سمقصػ اٟم ره قميـ اًميدقمقةو وسم٤مهتي٤مم رضميؾ ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م  ٜمي٤م ُمٕميروه سم٠مٟميف أؾمي٘مط 

 ومروٞم٦م ا ٝم٤مدو  ؾ ؾمٛمٕم٧م اذه اعم٘م٤مًم٦مع
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 ... ُمداظمٚم٦م:

اًمٗمرىميي٤منو ـمٞميي٥مو وميي٠مخ ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤مو سمييؾ  ييق شمٚمٛمٞمييذ ُمييـ شملُمييذشمٜم٤م جمٚميي٦م  اًمِمييٞم :

سمق ُم٤مًمؽو ًمف ُملطمٔم٤مت قميغم اًم٘مداُمكو يمن يِمٝمد  ق سمذًمؽو يٜمر٘مد يمر٤مسم٤ًم ٕظمقٟم٤م أ

 ِ ؿ اًمدقمقات اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٞمقم قمغم ا ٝم٤مدو و ق ذم ذًمؽ دىمٞمؼ اًمٜمٔمر سمٕمٞمد اًمٗمٙمرو اهتُّ

سم٠مٟمييف أؾميي٘مط ا ٝميي٤مد ومروييٞم٦م ا ٝميي٤مدو ُمييع أٟمييف ًمييف ومّمييؾ ظميي٤مص يّميي٤مدم  ييذه اًمٜمًيي٦ٌم 

اًمرل ٟم٥ًم إًمٞمٝم٤مو ُم٤م اًمذي  ؾ أظم٤مٟمي٤م و طمٌٞمٌٜمي٤م وصيدي٘مٜم٤م ذم اًميدقمقة ؾميٜملم يم يػمة 

 ع  ق اًمر زب.اًمٗمري٦مقمغم ُم ؾ  ذه 

ٓ ٟمريييد أن ٟمٌ يي٨م ذم ُم ييؾ  ييذه اًم٘مْميي٤مي٤م: ٕٟمييف يٙمٗمييل ُميي٤م وىمييعو إخ  ٜميي٤م قمٌييد 

اًمييير ـ يمرييي٥م ييييرٝمؿ أظم٤مٟمييي٤م أسميييق ُم٤مًميييؽو ورسمييين ُمًيييٜمل أٟمييي٤م  ء ُميييـ اهت٤مُميييف إيييي٤ميو 

 وًمٙمـ ُمـ ـمره سمٕمٞمد.

ومييل ٟمريييد أن ٟمقؾمييع ا ييرق يميين ي٘ميي٤مل قمييغم اًمراىمييعو وإٟميين يٜمٌٖمييل أن ٟمرٜم٤مصيي : 

سمييد أسيي٤م شمّمييؾ إًمٞمييف أو وصييٚم٧م إًمٞمييف ٟمييدقمقه إمم أن  وًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م ؾمييجٚم٧م يمٚمٛميي٦م وٓ

َيي  ٜم٤مو وٟمٕم٘مد ضمٚم٦ًم ظم٤مص٦م ًمٚمرٗم٤م ؿ ذم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط اًمرل ىمد ٟمارٚمػ ومٞمٝم٤مو 

وسما٤مص٦م اًمٜم٘مٓمي٦م إظميػمة اًمريل اهتيؿ رضميلً ُميـ اًميدقم٤مة اًمًيٚمٗمٞملم اعمٕميرووملم ًميديٜم٤م 

 وًمييدى همػمٟميي٤م أيْميي٤ًم اهتٛمييف سم٠مٟمييف أؾميي٘مط ومروييٞم٦م ا ٝميي٤مدو  ييذا أٟميي٤م سم٤مقمر٘ميي٤مدي ُمييـ ًصميي٤مر

 اًمر زب واًمرٙمرؾ.

 إذا يم٤من قمٜمدك  ء ًظمر أيْم٤ًم شمريد أن شم٠ًمًمف ومرٗمْمؾ.

يمٚمٗمٜمييل ُميي٤م قمٚمييٞمش  ييق ُمييـ أن أيمٛمييؾ أو أشمييؿ إؾمييتٚم٦م ذم سمٕمييض اًمٜم٘ميي٤مط  ُمداظمٚميي٦م:
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 اعمٜمًقسم٦م ...

أٟم٤م اىمؽمطم٧م اىمؽماطم٤ًم أرضمق أن يٜمٔمر إًمٞمف سمٕملم اًم٘مٌقلو ُم٤م يٜمٌٖمل اًمٌ ٨م  اًمِمٞم :

نقميي٦م اًمقاطمييدة: ٕن  ييذا ؾمييٞمذاع ذم اًمرٗم٤مصييٞمؾ اًمرييل شم٘مييع ُمييـ آظمييرله سمييلم ا 

ويٜمنميييو وييييزداد اًمّميييػ صيييدقم٤ًم قميييغم صيييدعو ومييي٢من يمييي٤من  ٜمييي٤مك ؾمييي١مال وم٘مٝميييل ومٝميييذا 

أطم٥م إزمو أُم٤م إن يم٤من ؾم١مال يدٟمدن طمقل احلزسمٞم٦م ومق ام ٟم ـ ٟمٗمر ُمٜمف ومرارٟمي٤م ُميـ 

 إؾمد.

 ( 00: 18: 00/   725) اهلدى والنور / 



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

37 

 باب ميُ

 

نت ُمٜمٝمجٞميي٦م قم٤مُميي٦م يٕمٜمييل شمٕمييرض ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م سميي٤مرك ام ومييٞمٙمؿ يٕمٜمييل يمٚميي ُمداظمٚميي٦م:

و صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ دطمييض طمجيي٩م اعمييٜمٝم٩م احلييؼ سمّمييقرة واويي ٦م وآؾمييردٓل قمٚمٞمييف

اعما٤مًمٗملم ذم  يذا اًمٌي٤مب ايذا اًمٕميرض اًمٕمي٤ممو ًمٙميـ أن احلٛمٚمي٦م ا دييدة شمٚمريزم 

سمقؾم٤مئؾ ُمٜمٔمٛم٦م وومٙمري٦م ويًردل ومٞمٝم٤م سمٛم٤ًمئؾ ضمزئٞم٦م وأدًمي٦م خمرٚمٗمي٦م ومرقمٞمي٦مو ومٝميذه 

يمٚمنت اًمٕم٤مُم٦م سمؾ ٓ سميد ُميـ اًميردود اًمرٗمّميٞمٚمٞم٦مو  إدًم٦م يٕمٜمل أن أصٌ  ٓ يٙمٗمل

وإذا اؾميييرٛمٕمٜم٤م ُميييع إخ اًمِميييٞم  قميييكم سمييي٤مرك ام ومٞميييفو وأظمؼمٟمييي٤م قميييـ اًمٙمرييي٤مب اًميييذي 

 طميييف أيمٛمٚميييف ورد ومٞميييف شمٗمّميييٞمٚمٞم٤ًم قميييغم مجٚمييي٦م اًمِميييٌف اعمٕمرووييي٦م وًمٙميييـ و يييذه أٟمييي٤م 

أىمقهل٤م أيْم٤ًم  اطم٦م.. أىمقهل٤م سمٙميؾ  اطمي٦م اًمِميٞم  قميكم يٙميـ ُم يؾ ٕين أقمروميف 

رؾميي٤مئٚمف ويمييذا أىمٌييؾ يملُمييف وأىمرٜمييع سميين ي٘مييقلو وًمٙمييـ  ٜميي٤مك أًمييقه  وأقمييره سمٕمييض

ُم١مًمٗم٦م ٓ ؾمٞمن ي٤م ؿمٞماٜم٤م وأٟم٤م أظمؼمشميؽ ُميـ ىمٌيؾ ذم أول رُمْمي٤من قمٜميدُم٤م أشمٞمريؽ ُميع 

إخ أظمييرو ىمٚميي٧م ًمييؽ:  ييذه إومٙميي٤مر سمييدأت شمٜمرنميي سمّمييقرة ُمٜمٔمٛميي٦م ًمييٞمس وم٘مييط ذم 

طمٞمييز اًمٙمقييي٧م وًمٙمييـ يمييذًمؽ إمم اًمييٞمٛمـ إمم اًمًييٕمقدي٦مو سمييؾ طمرييك اًمر٘مٞميي٧م سمييٌٕمض 

نن اًميييكم اًمًيييٚمٗمٞملم ُمٕميييدوديـ قميييغم إصييي٤مسمع وخمرٚمٗميييلم ذم  يييذه  إظميييقة ذم قُمييي

اًمٜم٘ميي٤مط وذم  ييذه اعمًيي٤مئؾ ويقضمييد صييلت شمّمييؾ إًمييٞمٝمؿ ًمرٗمريييؼ صييٗمقومٝمؿو يٕمٜمييل 

ُم ٤مل قمغم ذًمؽ ذم شمٗمًػم طمدي٨م طمذيٗمي٦م  يذا قميغم ؾميٌٞمؾ اعم ي٤مل ذم اًمٗمرىمي٤من ذم 
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سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  اًمٕمييدد ا يي٤مُمس قمنميي ي٘مييقل اًمِمييٞم  طمٗمٔمييف ام وووم٘مييف إمم يمييؾ ظمييػم ي٘مييقل

ويرُمييقه  ¢حلييدي٨م طمذيٗميي٦م: وٓ ؿمييؽ أن  ييذا اًمقىميي٧م اًمييذي يِمييػم إًمٞمييف اًمرؾمييقل 

 ومٞمف سم٤مًمٕمزًم٦م قمـ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم وطمدي٨م طمذيٗم٦م ـمٌٕم٤ًم اعمِمٝمقر.

 ُمٕمروه. اًمِمٞم :

ًمٞمس  ق وىمرٜم٤م  ذا وُمـ  ؾ  ذا احلدي٨م قمغم اظمرله مج٤مقم٤مت  ُمداظمٚم٦م:

 ييذا ٟمٛمييقذج اٟمر٘مٞمرييف  اًمييدقمقة وم٘مييد أظمٓميي٠م ظمٓميي٠م قمٔمييٞمًن سمييؾ وييؾ وييلًٓ سمٕمٞمييدًاو يٕمٜمييل

وقمٜمييدي ٟميينذج  ٜميي٤م أٟميي٤م طمٌٞميي٧م أووميير ًمييؽ اًمقىميي٧م ييي٤م ؿمييٞم  ُمييـ ضمٝميي٦م ُميي٤م ٟم يي٥م أٟمييؽ 

شمْميييٞمع وىمريييؽ ذم ُم يييؾ  يييذه إُميييقرو وم٘مٛمييي٧م ىميييرأت  يييذه اًمرؾمييي٤مئؾ واؾميييرارضم٧م 

 اًمٜم٘مط اًمرئٞمًٞم٦م وإدًم٦م اًمرل قمٚمٞمٝم٤م.

 يٕمٓمٞمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م. اًمِمٞم :

عميي٤م  صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ صييٖمرٝم٤م صييٞم٤مهم٦م سم ٞميي٨م شمٙمييقن ذم أىمٍميي وىميي٧مو صمييؿ ُمداظمٚميي٦م:

وضمييدت اًمِمييٞم  قمييكم ىمييد اقمرٜمييك ذم اعمًيي٠مًم٦م قمييغم قمٚمييؿ ُمييٜمٙمؿ وم٘مٚميي٧م ًمييٞمس  ٜميي٤مك 

ؾ: ٕن اًمِمييٞم  ىمييد يمٗم٤مٟميي٤م اعم وٟميي٦م وٓ ؿمييؽ أٟمييف سمٗمْمييؾ ام شمٌيي٤مرك ١مداقمييل ٕن ٟمٗمّّميي

وشمٕم٤ممم أومْمؾو ًمٙميـ يٌ٘ميك اعمًي٠مًم٦م اًمريل أصمرهتي٤م أوًٓ و يل ىمْميٞم٦م أن اًمِميٞم  قميكم 

 ُم ٚمن ذيمرت سمٍماطم٦م..

 ٞمس ُمِمٝمقرًا.يٕمٜمل ومٞمف اًمؼميم٦م وًمٙمـ ًم اًمِمٞم :

ومٞمييف اًمؼميميي٦م ًمٙمٜمييف ًمييٞمس وم٘مييط ُمًيي٠مًم٦م ًمييٞمس ُمِمييٝمقرًاو ىمييد شمٙمييقن يمٚمٛمرييف  ُمداظمٚميي٦م:

حمؾ أظمذ ورد ًمٙمـ عم٤م ي٠ميت اًمِمٞم  ٟم٤م  وييرٙمٚمؿ ذم  يذه اعمًي٤مئؾ شمٗمّميٞمٚمٞم٤ًم أو 



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

35 

قمغم إىمؾ ي٘مرظ يمر٤مب اًمِمٞم  سم لصمي٦م أؾميٓمرو ي٘ميقل: اـمٚمٕمي٧م قميغم  يذا اًمٙمري٤مبو 

ز ًمؽ اعمِميٙمٚم٦م يمين  يل ذم احل٘مٞم٘مي٦م يٕمٜمل أٟم٤م ٓ ُأُمكم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م ؿمٞم  ًمٙمـ أٟم٤م أسمر

وأىمقل ًميؽ اًميكم ذم ىمٚمٌيل يٕمٜميل سمٍمياطم٦مو يٕمٜميل شم٘ميريظ أو سميس إؿمي٤مرة إمم أٟميف إذا 

يمٜمييرؿ ُمييقاوم٘ملم وُمْمييٛمقن اًمييردود اًمرييل وييّٛمٜمٝم٤م اًمِمييٞم  قمييكم قمييغم يمر٤مسمييف: ٕٟمييف ومٞمييف 

سمٕمض اًمِمٌف ذم حميؾ ًميٌس يٕمٜميلو ومٞمٝمي٤م حميؾ ًميٌس يمٌيػم ضميدًاو وقمٌي٤مرات قمريْمي٦م 

 ظمرج ًمٙمؿ ٟمنذج يٕمٜمل..قم٤مُم٦م ُم لً إذا ؿمترؿ أ

 ُم٤م ومٞمف داقمل خترضمٝم٤م ًمف. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 شم٤ًمقمده وشمرٕم٤مون ُمٕمفو ًمٕمٚمؽ ومٕمٚم٧م ذًمؽع اًمِمٞم :

وام قمغم وضمف اًمرٗمّمٞمؾ ُم٤م طمّمؾ يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمررٌع اًمٜم٘مي٤مط وًمٙميـ  ُمداظمٚم٦م:

 طمّمؾ اًمٙملم اعمجٛمؾ وا ٓمقط اًمٕمريْم٦م.

رٗمّمييٞمؾو واًمٌمييء ٟم ييـ ٟم٘مييقل ًمييؽ ْيي٥م أن شمرٕميي٤مون ُمٕمييف قمييغم وضمييف اًم اًمِمييٞم :

اًمذي شمٓمٚمٌف ُمٜمل ىمد ُم٣م زُم٤مٟميف سم٤مًمٜمًي٦ٌم زمو أوًٓ ُمي٤م دام قمٜميدك ا يرنم سم٤معمًي٠مًم٦م 

و ييذا واضميي٥م يمٗميي٤مئل قمييغم يم ييػم ُمييـ ـمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿو وم٤مًمييذي أراه أن شمرٕميي٤مون ُمييع إخ 

هلي٤مو ققمكم ذم اعم٠ًمًم٦مو وأن دمٛمٕمقا يمؾ اًمِمٌٝم٤مت واًمٜم٘م٤مط اًمرل  يؿ يدٟميدٟمقن طم

ؿ ومػمومْمييييقس٤م سمٜمييييقع ُمييييـ اًمر٠مويييييؾ يمٝمييييذا وَيرجييييقن ايييي٤م أو شمٙمييييقن طمججيييي٤ًم قمٚمييييٞمٝم

اًمر٠مويييؾ اًمييذي أؾمييٛمٕمرٜمل إييي٤مه ًٟمٗميي٤ًمو صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ ييي٠ميت ُميي٤م اىمؽمطمرييف قمييكّم قمٚمييًن سميي٠من 

فمروذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن ٓ شمًٛم  زم سم٠من أٟمٍمه إمم ُم ؾ  ذا اًمٌ ٨م إـملىم٤ًم وإمم 
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ىمييراءة يمريي٤مب سمرُمرييف سم ٞميي٨م أٟمٜمييل ًظمييذ قمٜمييف ومٙمييرة ضم٤مُمٕميي٦مو وًمٙمييـ قمييغم ىم٤مقمييدة ُميي٤م ٓ 

ن إ :ٓ ُيييؽمك ضمٚمييفو ُمييع قمييدم اؾمييرٓم٤مقمرل أن ُأقمٓمييل وقمييدًا ىم٤مـمٕميي٤ًم وميي٠مىمقل ُيييدرك يمٚمييف

اًمِمييٞم  اًمٕمجييقز اًمييذي سمٚمييغ ُمييـ اًمٙمييؼم قمرٞميي٤ًم د يٕمييد يًييرٓمٞمع أن ي٘مييقم ٓ أىمييقل سمٙمييؾ 

اًمقاضمٌييييي٤مت: ٕٟميييييف ٓ إٟمًييييي٤من ُمٝمييييين يمييييي٤من ىمقيييييي٤ًم وقمٚميييييٞمًن يًيييييرٓمٞمع أن ي٘ميييييقم سمٙميييييؾ 

ٗميك قمٚميٞمٝمؿ سمًي٥ٌم اًمقاضم٤ٌمتو وأرضمق ُمـ أظمقاٟمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم أن يلطمٔمقا ؿمٞمت٤ًم ىمد خت

قمقاـمٗمٝمؿ اإلؾملُمٞم٦م ا ٤محم٦مو و ل أن ي٘مدروا سم٠من ؾمـ اًمِمٞماقظم٦م ٓ يٛمٙمـ أن 

يرّمقر ومٞمٝم٤م وأن يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من يٓمٚمي٥م ُميـ اًمًيـ ىمٌٚمٝمي٤مو ومآٟمٗمي٤ًم ًمٕمٚميؽ ؾميٛمٕم٧م 

رةو يمٜمي٧م أىميقل: ٟمٕميؿ ًمٙميـ ًميٞمس  قمـ إؾمر٤مذ قمكم ي٘مقل: ُمي٤م سم٤مًميؽ أن قمٞمٜميؽ حمٛمّي

ٞميي٤من ومٝمييق ا ٝمييد واًمرٕميي٥م واًمًييـ.. قمٚمٞمييؽو وم٤معم٘مّمييقد أن اًمًيي٥ٌم ُميي٤م َيريي٤مج إمم سم

وإمم ًظمرهو وًمذًمؽ أن ضم٤مء دور اًمِم٤ٌمب ضمي٤مء دوريميؿ أٟميرؿو ًمٙميـ  يذا ٓ يٕمٜميل 

أن ٓ ٟمرٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمر٘ميقىو وًمٙميـ قمٚميٞمٙمؿ أن شمر ٛمٚميقا ُمًيتقًمٞمرٙمؿ سم٤مًمٜمًي٦ٌم 

اًمرل بٛمٚمٜم٤م ٤م ٟم ـ ُمـ ىمٌؾ ذم سمٕمض ا قاٟم٥م وأطمًـ .. شمر ٛمٚمقسي٤م وأطمًيـ 

 سم٤ًم قمـ ؾم١ماًمؽ.أيْم٤ًمو  ذا ُم٤م قمٜمدي ضمقا

 ومٞمؽ اًمؼميم٦م إن ؿم٤مء ام ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

 ام ي٤ٌمرك ًمؽ ذم وىمرؽ وذم ص رؽ إن ؿم٤مء ام ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

ًمٙمييـ يٌ٘مييك سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٛم٘مّمييقد اًمييكم ذيمرشمييف يٕمٜمييل و ييق أٟمييف  ييؾ  ٜميي٤مك  ُمداظمٚميي٦م:
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 ُم لً ي٤م ٟمٕمٚمؿ ... يمر٤مب اًمِمٞم  قمكم إذا يم٤من..

 ي٤م أظمل ُم٤م قمٜمدي وىم٧م اعمِمٙمٚم٦م.. ُم٤م قمٜمدي وىم٧م. ًمِمٞم :ا

 ؾمٓمر أو ؾمٓمريـ. ُمداظمٚم٦م:

أٟمي٧م شم٘ميقل ؾميٓمر أو ؾميٓمريـو  ييذا اًمًيٓمر أو اًمًيٓمريـ  يؾ شمٕميره ىمييد  اًمِميٞم :

 إيش يٙمٚمٗمقاع ٟم٘مرأ ؾمٓمر وؾمٓمريـ ُمـ رؾم٤مًمرفع

 ٓ سمد ُمـ اؾمرٕمراض اًمرؾم٤مًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ٝمؾ ي٤م أظملو يٕمٜمل ـمٞم٥م  ذا اؾمرٕمراض اًمرؾم٤مًم٦م  ذه ُم٤م  ق إُمر سم٤مًمً اًمِمٞم :

ُمييي٤مذا ي٘ميييقل اإلٟمًييي٤منو أٟمييي٤م ذ ٌييي٧م إمم اًمًيييٕمقدي٦م ظمرضمييي٧م ٕول ُميييرة ومٞمٝمييي٤م ُمرجيييقًٓ 

ؿميييٝمريـ ضمتييي٧م وُمٕميييل قمنميييات اًميييردود واعملطمٔمييي٤مت  ء سم ًيييـ ٟمٞمييي٦مو و ء 

سم٥ًٌم ؾمقء ٟمٞم٦مو  ء ُمـ إٟم٤ًمن ًمف ٟمْم٩م ذم اًمٕمٚمؿو  ء ٓ ٟمْم٩م قمٜمده ُمٓمٚم٘م٤ًم.. 

رهو وم٠مرييد أن أىميرأ ومينذا إمم ًظمرهو وأٟم٤م طميريص أن أقميره ٟم٘ميصي وقمٞمٌيل إمم ًظمي

أىميييرأ ىمٌيييؾ  يييذا وإٓ ذاك وإٓ ذاك.. إمم ًظميييرهو أيْمييي٤ًم ُم يييؾ  يييذه اعمجيييلت اًمريييل 

 شمّمدر اًمٞمقم ُم٤مذا أىمرأ  ذه وإٓ  ذه وإٓ  ذهع يٕمٜمل اًمٙمر٥م ا ديدة..

 أٟم٤م قمٜمدي ومٙمرة ؾمٌؼ ... أظمل اًمِم٘مٞمؼ ـم٤مر يٕمٜمل يمٜم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

 ... ُم٤م ؿم٤مء ام سمٞم٘مرأ ٤م اًمِمٞم  ... ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أىمقل  ٜم٤مك ومٙمرة يمٜمي٤م ٟمرٜمي٤مىمش أٟمي٤م و يقو  يق ـمي٤مر عمي٤م ... ذم اًمًٚمًيٚم٦م  ُمداظمٚم٦م:
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ردوديمييؿ قمييغم يمريي٥م يٕمٜمييل ًمٞمًيي٧م سمجييديرة أصييلً أن شمْمييٞمٕمقا وىمييرٙمؿ ومٞمٝميي٤م أطمٞم٤مٟميي٤ًم 

يٕمٜمييل شمييردون قمٚمٞمٝميي٤م وشمٕمرٜمييقا ايي٤مو ومٙمٜميي٤م ٟم٘مييقل ييي٤م طمٌييذا ًمييق أن يٙمييقن طمييقل اًمِمييٞم  

 ؿ ويّٓمٚمٕمييقن قمييغم ُم ييؾ  ييذه إُمييقر ْٜمييد ُمييـ اًمرلُمٞمييذ اًمييذيـ ي ييؼ ومييٞمٝمؿ.. ْٜمييد

 وُم٤م يم٤من ومٞمف....

ي٤م أظمل سم٤مرك ام ومٞمؽ اعم يؾ ي٘ميقل: اًميكم سمٕميدل اًمٕميصي ُميق ُم يؾ اًميكم  اًمِمٞم :

سمٞم٤ميمٚمٝمييي٤مو أٟمييي٧م أن شميييٜمٔمؿ إُميييقر ذ ٜمٞمييي٤ًمو ًمٙميييـ ُمييي٤م ُمٕمٜميييك  ٜمييي٤مع سمٕميييديـ ... ـمٞمييي٥م 

 همػمهع

ـمٞم٥م ؾم١مال يٕمٜمل ُمرٕمٚمؼ سم٤معمقوقعو أن يمن  ق ُمٕمٚميقم أن واىمٕمٜمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ٜمييي٤مك ذم اًمٙمقيييي٧م وأيْمييي٤ًم سمّميييقرة  َيييي٦م: ٕن اًميييديـ دييييـ ام شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤ممم 

ًمييٞمس ومٞمييف  ء فٗمييك و ء ُئمٝمييرو وام قمييز وضمييؾ وصييػ أٟمٌٞميي٤مءه سم٘مقًمييف شمٕميي٤ممم: 

يْمَرى َوىَميْد ضَمي٤مَءُ ْؿ َرؾُميقٌل ُُمٌِيلمٌ  أَٟم ك هَلُيؿُ ﴿ أٟميف يٌيلّم ًمٚمٜمي٤مس ُمي٤م ضمي٤مء سميفو  [35]الدداان:﴾اًميذك

ن اًمرٜمٔميٞمؿ سم٤مًمّميقرة اًمريل ًمٙميؿ قميلم اي٤م طم٤مصيؾو ًمٙميـ وم٤مٔن اًمقوع قمٜمدٟم٤م  ٜم٤مك أ

يرٗم٤موت طمّمقًمف ُميـ ُمٙمي٤من إمم ًظمير سمٜمي٤مءًا قميغم ـمقاقمٞمي٦م اًمِمي٤ٌمب اعمقضميقديـ ذم 

اعمٜمٓم٘ميي٦م هلييذه إومٙميي٤مر ُمييـ قمييدم ـمييقاقمٞمرٝمؿ ٟمٕمييؿو ومٞمقضمييد سمٕمييض اعمٜميي٤مـمؼ ُميي لً ٓ 

يٕمرومقن  ء قمـ ُم ؾ  ذه إُمقر طم٘مٞم٘م٦م يمٞمػ دميري ذم أرسمٓمي٦م ا ٛمٕمي٦م ويميذاو 

 ؿ ُمييييٜمٝمجٝمؿ وُم٤مؿمييييلم ذم ـمييييري٘مرٝمؿ ًمٓمٚميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ ويمييييذا وٟميييي٤مدمٝمؿ ًمٙمييييٜمٝمؿ قمٜمييييد

وحمّمييلهتؿ يمٚمٝميي٤م شمّميي٥م ذم اًمٙمييٞمس اًمييذي  ييق قمٚمٞمييف إيمييؼم اًمييذي  ييق ًمٚمرٜمٔمييٞمؿ 

ٟمٗمًيفو وميين  ييل ٟمّمييٞم رؽ ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمقاىمييع اإلٟمًيي٤من أن ذم اًمٙمقييي٧م ذم 

ُم ؾ  ذه إوو٤معو  ؾ يٕمٜمل يٖمض اًمٓمره ُم لً قمن  ق واىمع يي٤م ييراه خمي٤مًمػ 
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ًمٞمؾ ٟمًيييييٌٞم٤ًم قمٜم٤ميييييي٦م سم٤معمّميييييٚم ٦م ُميييييـ أضميييييؾ اًم٘ميييييرب ُميييييـ اًمِمييييي٤ٌمب وُميييييـ أضميييييؾ ًمٚميييييد

خم٤مًمٓم٤مهتؿ ويمذاو أم أٟمف ْٝمر سمن يرى أٟميف احليؼ وسم٤مًمري٤مزم ُيٜم يك ويٙميـ يٓمٚميؼ 

قمٚمٞمييف ًمٗمييظ أو ًمٗمٔمييلم يميي٠من ي٘ميي٤مل ًمييف ضمٝمييٞمنين ُميي لً صمييؿ سمٕمييد ذًمييؽ بييرق أوراىمييف ذم 

 اًم٤ًمطم٦مع

يرٜم٤مسميذواو صم٤مٟمٞمي٤ًم: ْي٥م  أوًٓ: ٟم٘مقل ٓ ْقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يرٗمرىمقا وأن اًمِمٞم :

قمغم يمؾ ُمًٚمؿ قمره احلؼ أن يّمدع سمفو وصم٤مًم ٤ًم: أن يٙمقن صدره سمف قميغم اعمٌيدأ 

ـُ ﴿اإلؾملُمل اعمٕميروه  ي ًَ راسمٕمي٤ًم ًمٕمٚميف أظميػمًا:  [323]النحدل:﴾َوضَمي٤مدهِْلُْؿ سمِي٤مًم رِل ِ يَل أطَْم

اًمٔميي٤مدو ومٚمٞم٘مقًمييقا  ييؿ قمٜمييؽ فميي٤معملم ًمييؽ  قمٌييد اماعمٔمٚمييقم وٓ شمٙمييـ  قمٌييد اميمييـ 

ٙمييـ أٟميي٧م اًمٔميي٤مد هلييؿ  ييذا اًمييذي أٟميي٤م أٟمّميي  سمييف: ٕٟمييف ذم احل٘مٞم٘ميي٦م ىمييرأت ذم وٓ شم

شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ر ف ام أٟمف شمٜم٤مىمش ُمع أطمد اًمٕمٚمنء ذم ُمًي٠مًم٦م وم٤مظمرٚمٗمي٤مو 

سمٕمد يقم أو أيم ر ًم٘مٞمف ومج٤مء إًمٞميف وؾميٚمؿ قمٚمٞميف وصي٤موم ف وىمي٤مل ًميف: أٓ شمرييد أن ٟمٌ٘ميك 

ُمٜم٘مٌي٦م سم يؼ ًمإلُمي٤مم اًمِمي٤مومٕملو ُمرقاديـ ُمر ٤مسملم ًمٚماله ذم ُمًي٠مًم٦مع واقمريؼم  يذا 

و ٙمذا ومل يٜمٌٖمل أن يزداد اعمًٚمٛمقن ومرىم٦م أو شمٗمرىم٤ًم سم٥ًٌم آظميرله ذم ُمًي٠مًم٦م 

أو ذم ُمًيي٤مئؾ ُميي٤م دام أٟمييف ْٛمٕمٝمييؿ إصييؾ إول و ييق اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وقمييغم ُميي٤م 

يميي٤من اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و وم٠مظمقٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ أٟميي٤م يمٜميي٧م أقمرومييف ضمٞمييدًاو وطمييلم أىمييقل 

ء: ٕن اإلٟمًيي٤من يميين ىمٚمٜميي٤م اًمٞمييقم ذم سمٕمييض اعمجيي٤مًمسو يمٜميي٧م أىمقهليي٤م ُمِمييػمًا إمم  

ُمييـ أصيي٤مسمع اًميير ـ  يميين ىميي٤مل قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم: ىمٚمييقب اًمٕمٌيي٤مد سمييلم أصييٌٕملم

ييي٤م ُم ٌيي٧م اًم٘مٚمييقب ي٘مٚمٌٝميي٤م يمٞمييػ يِميي٤مءو وًمييذًمؽ يميي٤من قمٚمٞمييف اًمًييلم يٙم يير أن ي٘مييقل: 

وـم٤مقمرييؽو وم٠مٟميي٤م قمٌييد اًميير ـ أقمرومييف يييقم يميي٤من شمٚمٛمٞمييذًا ذم  صمٌيي٧م ىمٚمٌييل قمييغم ديٜمييؽ
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٦م ويمٜم٧م  ٜم٤مك أؾمر٤مذًا عم٤مدة احلدي٨م ووم٘مف احلدي٨مو وُم٤م يمٜم٧م أقميره ُمٜميف ا ٤مُمٕم

 ء ُمييـ ا ٜمييقح إمم اًمرٙمرييؾ وُميي٤م يًييٛمك اًمٞمييقم سميي٤مًمرٜمٔمٞمؿ و ييق اًمر ييزب اًمييذي ٓ 

ْقز ذم اإلؾملمو ومرسمن همػّمشمف إي٤مم سمٕميدٟم٤م إذا صي   يذا اًمرٕمٌيػم يم يػمًا أو ىمٚميٞملًو 

يييزال ُمٕمٜميي٤م قمييغم اعمييٜمٝم٩م اًمييذي  ًمٙميـ ُمييع  ييذا يمٚمييف يمر٤مسم٤مشمييف ٓ شمييزال شمييدل قميغم أٟمييف ٓ

ٟم ييـ ٟمييدقمق اًمٜميي٤مس دائييًن إًمٞمييف و ييق اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وزييي٤مدة ٟمايي٤مًمػ ومٞمٝميي٤م مجيي٤م ػم 

اًمٗمييييرق اإلؾمييييلُمٞم٦م اعمقضمييييقدة اًمٞمييييقم ذم اًمًيييي٤مطم٦مو و ييييل وقمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ 

اًمّم٤مًم و وًمٙمـ ىمد ف٤مًمٗمٜم٤م يم ػمًا وأٟمي٤م شمٙمٚمٛمي٧م ايذه اًمٙمٚمٛمي٦م طميقل اعمقويقع ذم 

احل٘مٞم٘ميي٦م ٓ ْييقز أن ٟم٤ٌمقمييد سمييلم أٟمٗمًييٜم٤م وسمييلم  يييط وُمرؾمييؾ إًمٞمييفو ًمٙمييـ  ييذا ذم 

أومٙم٤مرٟم٤م وسملم أن ٟمرٕم٤مون سمٕمْمٜم٤م ُميع سمٕميضو ومٚميذًمؽ ىمٚمي٧م ًميؽ سمٌميء ُميـ اًمرٗمّميٞمؾ 

اًمٔمييي٤مد ُمٝميين ىمييي٤مًمقا  قمٌييد اماعمٔمٚمييقم وٓ شمٙميييـ  قمٌيييد امًٟمٗميي٤ًم وظملصيي٦م ذًميييؽ يمييـ 

قمٜمييؽ وم٠مٟميي٧م شمٙمييقن خمٚمّميي٤ًم وشمٙمييقن جمرٝمييدًا ذم شم٘مرييي٥م احلييؼ إمم ُمييـ شمٔمييـ أٟمييف 

 ؾ وإن يم٤من  ق ذم إصؾ ُمٕمؽو و ٙمذا..وؾ ؾمقاء اًمًٌٞم

ييي٤م ؿمييٞم  أٟميي٤م أطميي٥م  ٜميي٤م أن أىمييقل يمٚمٛميي٦م ىمّمييػمةو يٕمٜمييل أيْميي٤ًم ٟم ييـ ُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

أؿمد اًمٜمي٤مس طمرصي٤ًمو يٕمٜميل صيلة ا ٛمٕمي٦م ُمي٤م ٟمّميكم إٓ قمٜميد اًمِميٞم  قمٌيد اًمير ـ 

طم٘مٞم٘مييي٦مو يٕمٜميييل اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ شم٘مرييييره ًمٚمٕم٘مٞميييدة وًمٚمرقطمٞميييد وسمٞم٤مٟميييف ُميييـ واىميييع 

٤م ؿمٞم  ُم٤م ؿم٤مء ام ٓ ىمقة إٓ سم٤مم يٜمٗمرد ومٞمٝم٤م سمّميقرة قمجٞمٌي٦م اًم٘مرًن اًمٕمزيز سمّمقرة ي

 ضمدًا.

 ٟمٕمؿ احلٛمد م. اًمِمٞم :

وَيٌيييييي٥م اًمٜميييييي٤مس ذم ذًمييييييؽ ويييييييرسمٞمٝمؿ قمٚمٞمييييييفو ويمييييييذًمؽ ُمييييييـ ضمٝميييييي٦م  ُمداظمٚميييييي٦م:
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 اؾمردٓٓشمف ًمٞمس قمٜمده ؿم٤مئ٦ٌم شم٘مٚمٞمد ُمٓمٚم٘م٤ًمو ًمٙمـ يمؾ اعم٠ًمًم٦م يٕمٜمل جمرد..

  ذا  ق ي٤م أظمل وًمذًمؽ.. اًمِمٞم :

 يسه كلهاس ن ذا الذي ررضوك دااس

 

 

 

 املار  ىاًً  أت ردساع  سسيًا  ىكف 

يمن ىمٞمؾ ىمديًنو وًمذًمؽ اًمقاضم٥م اًمرٕم٤مون ُمٕمفو وًمتـ اؿمرد  ق ذم  ذه اًمٕم٤ٌمرة  

وىمًييي٤م وميييٜم ـ ْييي٥م أن ٟمٚميييلم ُمٕميييفو ًمٕمٚميييف يٛمٞميييؾ إمم اًمّميييقاب ُمٕمٜمييي٤م إن ؿمييي٤مء امو ٓ 

ؿمؽ أن  ذا اًمٙملم همري٥م ضمدًا يٕمٜمل.. ـمٞم٥م ُم٤م شمٙمٚمؿ طميقل احليدي٨م سمي٠ميم ر يي٤م 

 رٜمل سمفعأؾمٛمٕم

 ٟمٕمؿ  ٜم٤مك ؿماص ًظمر يٗمن ذم.. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ُم٤م  ل طمجرف ذم  ذا اًمٙملمع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿع ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ل طمجرف ذم  ذا اًمٙملمع اًمِمٞم :

 اًمٙملم اعمر٘مدم وإٓ  ذاع ُمداظمٚم٦م:

 اًمذي أؾمٛمٕمرٜمل إي٤مه ًٟمٗم٤ًم. اًمِمٞم :

و ٟمٕمؿ  ق ذيمر أن اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم  ق اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

وميييي٢من د يٙمييييـ  ٜميييي٤مك إُميييي٤مم وميييي٢من اًمقاضميييي٥م قمٚمييييٞمٝمؿ أن يًييييٕمقا إمم اؾمييييرتٜم٤مه احلٞميييي٤مة 

اإلؾملُمٞم٦م إذا يم٤من صمؿ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽو أو ا ٞم٤مر أظمر و ق أن يٕمرزًمقاو صمؿ أورد 

طميييدي٨م طمذيٗمييي٦م وضمٕمٚميييف ذم سمييي٤مب اًمٕمزًمييي٦م اعمٓمٚم٘مييي٦م اًمريييل يرٌيييع ومٞمٝمييي٤م اًمرضميييؾ ؿميييٕمػ 
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ل ىمرأهت٤م قمٚمٞمٙمؿو وذم ُمقوع ا ٤ٌمل يٗمر سمديٜمف ُمـ اًمٗمرـو صمؿ ىم٤مل  ذه اًمٕم٤ٌمرة اًمر

ًظمر .. ًمف يملم ًظمر ذم يمر٤مب ... إُمـ ا ٜم٤مئل ذم ٟمٗمس احلدي٨م ي٘مقل ومٞمف: أن 

اعم٘مّمقد اًمزم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُمي٤مُمٝمؿ ًميزوم ُمٕمر٘ميد ؿ وضمٝمي٤مد ؿو طمريك أسي٤م 

قمٌيي٤مرة ومٞمٝميي٤م ٟمييقع ُمييـ قمييدم اًمقوييقح.. اًمييزم ُمٕمر٘مييد ؿ وضمٝميي٤مد ؿو يٕمٜمييل ي٘مييقل أٟمييف 

 ٜم٤م ًمزوم ًمإلُمي٤مم ٟمٗمًيف ًمٙميـ ًميزوم وم٘مٝميف واضمرٝمي٤مده  ًمٞمس اعم٘مّمقد سمٚمزوم ا نقم٦م

: يييد ام قميييغم ا نقمييي٦مو وي٘مييي٤مل ¢وًمييٞمس اًمٚميييزوم  ٜمييي٤م قمٚمٞمييف ... ي٘ميييقل: يمييين ىمييي٤مل 

حلذيٗمي٦م  ¢مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ًمٙمؾ ُمـ اضمرٛمٕميقا قميغم إُمي٤مم ذم زُميـ ُمي٤م يمين ىمي٤مل 

و وًميٞمس «اًميزم مج٤مقمي٦م اعمًيٚمٛملم وإُمي٤مُمٝمؿ»سمـ اًمٞمنن ذم طميدي٨م اًمٗميرـ اًمٓمقييؾ: 

ٜم٤م ًمزوم ُمٕمر٘مد ؿ ديٜمٝمؿ وإٟمن اًمٚميزوم ًميزوم ضمٝمي٤مد ؿ ووم٘مٝمٝميؿ: ٕن  يذا اًمٚمزوم  

ٓ ُمـ وزم قمٚمٞمف وال ومرًه ي٠ميت ؿمٞمت٤ًم ُمـ أ»: ¢ ق ُمٕمٜمك اًمٚمزوم سمدًمٞمؾ ىمقل اًمٜمٌل 

و ويميييذًمؽ «ـم٤مقمييي٦مُمٕمّمييٞم٦م ام ومٞمٙميييره ُميي٤م يييي٠ميت ُميييـ ُمٕمّمييٞم٦م ام وٓ يٜميييزقمـ ييييدًا ُمييـ 

قا قمٛمٚميف وٓ شمٜمزقميقا ييدًا وإذا رأيرؿ ُميـ وٓشمٙميؿ ؿميٞمت٤ًم شمٙمر قٟميف ومي٤ميمر »: ¢ىمقًمف 

ُمييـ يمييره ُمييـ أُمييػمه ؿمييٞمت٤ًم ومٚمٞمّمييؼم قمٚمٞمييف وم٢مٟمييف أطمييد »: ¢و ويمييذًمؽ ىمقًمييف «ُمييـ ـم٤مقمرييف

.. و ييذه «ُمييـ اًمٜميي٤مس ظمييرج ُمييـ اًمًييٚمٓم٤من ؿمييؼمًا وميينت قمٚمٞمييف إٓ ُميي٤مت ُمٞمريي٦م ضم٤م ٚمٞميي٦م

 إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م..

قمييغم يمييؾ طميي٤مل ييي٤م أظمييل  ييذا اؾمييؿ شمٗمًييػم ُمرادٟميي٤مو أيييـ يييذ ٥م سمًيي١مال  اًمِمييٞم :

هليييؿ إُمييي٤ممع يٕمٜميييل ُميييٜمٝم٩م اإلُمييي٤مم ي٘ميييقل اًمر٠موييييؾ  يييذه ُمّميييٞم٦ٌم طمذيٗمييي٦م ومييي٢من د يٙميييـ 

اًمر٠مويؾو احلدي٨م ي٘مقل: وم٢من د يٙمـ هلؿ إُم٤ممو ُم٤مذا يٗمٕمؾع ي٠مُمره سم٠من يدع اًمٗمرق 

يمٚمٝم٤م و ذا ٓ يٕمٜمل أن ٓ يٕمٛمؾ ًمإلؾملمو ومٝمق يملُمف ُمـ ٟم٤مطمٞمي٦م صيقاب أٟميف إذا د 
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ٗمًيييف يٙميييـ  ٜمييي٤مك إُمييي٤مم ومٚميييٞمس ُمٕمٜميييك ذًميييؽ أٓ يٕمٛميييؾ ًمإلؾميييلم ًمٙميييـ ذم اًمقىمييي٧م ٟم

وم٤محلدي٨م  ي  سم٠مٟمف ٓ ْيقز طمٞمٜميذاك أن شمرٙمريؾ مج٤مقمي٤مت ومج٤مقمي٤مت وييزادوا 

ومرىميي٦م ويييزدادوا بزسميي٤ًم وإمم ًظمييرهو وًمٙمييـ اعمًييٚمؿ قمٚمٞمييف أن يٕمٛمييؾ يمييؾ سم ًييٌف ذم 

ؾمٌٞمؾ إقم٤مدة احلٞم٤مة اإلؾملُمٞم٦م اًمرل ٓ سمد هل٤م ُمـ إُم٤ممو أُم٤م اًمرٙمرؾ واًمر يزب ومٝميذا 

ويقع: ٕٟميف ؾمي١مال وضميقاب يٜم٤مذم اإلؾميلمو وطميدي٨م طمذيٗمي٦م ٟميص ىمي٤مـمع ذم اعمق

 وإن د يٙمـ هلؿ إُم٤ممو ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾع ُم٤مذا ي٘مقل احلدي٨م..ع

 ... شمٚمؽ اًمٗمرق يمٚمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمٗمرق يمٚمٝم٤م. اًمِمٞم :

و ؾ  ذا يٕمٜمل أن  ذه ا نقم٤مت ُمـ مج٤مقم٤مت اًمدقمقة  ل داظمٚمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ع¢ذم وٛمـ ُمدًمقل اًمٗمرق اعمذيمقرة ذم طمدي٨م رؾمقل ام 

أٟميف ُمي لً  يؾ  ٠مًم٦م: ٕن  يذا ىمٌيؾ  يذه اعمِميٙمٚم٦مو يذا فرٚميػ قميـ اعمًي اًمِمٞم :

ريديييي٦م  يييؿ ُميييـ اًمٗميييرقع ٟم يييـ ٟم٘ميييقل أوًٓ ٓ ْيييقز أن ٟمٓمٚميييؼ إؿمييي٤مقمرة  يييؾ اعم٤مشم

اًمٙملم قمغم يمؾ ُمـ اٟمرٛمك إمم ُميذ ٥م سم٠مٟميف ٟمي٤مج أو  ٤مًميؽ وميردًا وميردًاو وإٟمين ٟم يـ 

ٟمٜمٔمر إمم اعمٜمٝم٩م صمؿ إذا وضمدٟم٤مه ُمٜم روم٤ًم قمـ اعمٜمٝم٩م ٓ ٟمًرٓمٞمع أن ٟم٘ميقل قميـ يميؾ 

طم٤مد قميـ اعميٜمٝم٩م اًمّمي ٞم  أٟميف ذم اًمٜمي٤مر: ٕٟمٜمي٤م ٟمٕمر٘ميد مجٞمٕمي٤ًم أن سمٕميض اًمٙمٗمي٤مر  ُمـ

إِن  ﴿وًمٞمس سمٕمد اًمٙمٗمير ذٟمي٥م يمين  يق ُمٕمٚميقم اعمٌيدأ اًمٕمي٤مم ىمقًميف شمٕمي٤ممم ذم اًم٘ميرًن: 

ـْ َيَِم٤مءُ  َ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمِ ٓ َيْٖمِٗمُر أَْن ُينْمَ وًمٙمـ ىمد يٙميقن يمي٤مومر  [84]النساء:﴾ام َ 

٤م أو أيم ر ُمـ يم٤مومر قمٜمد ام ُمٕمذورًاو وم ٤ًمسمف قمٜمد ام قمز وضميؾو ًمٙمٜمٜمي٤م ٟم٘ميقل  يذا ُم
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يم٤مومر إذا رأيٜم٤مه يمٗمرو وم٢مذا شمريمٜم٤م اًمٙم٤مومر ضم٤مٟم٤ًٌم وأظمذٟم٤م ومردًا ُمـ أومراد اًمْميلل ٟم٘ميقل 

 ذا و٤ملو ًمٙمـ ٓ ٟم ٙمؿ قمٚمٞمف سماّمقص أٟمف ذم اًمٜم٤مر: ٕٟميف ىميد يٛمٙميـ أن يٙميقن 

ُمي٤م ينميطمف ؿميٞم  اإلؾميلم اسميـ شمٞمٛمٞمي٦م ر يف  ًمف قميذر قمٜميد ام شمٌي٤مرك وشمٕمي٤مممو و يذا

ام ذم يمرٌييف ُميييع ؿميييدة  لشميييف قميييغم اًمٗميييرق اًمْمييي٤مًم٦م يم٤معمٕمرزًمييي٦م وا يييقارج وٟم يييق 

ذًمؽو وقمغم  ذا ٟم ـ ٟم٘مقل ٓ ٟمجٞمز أن ٟم٘ميقل سمي٠من ا نقمي٦م اًمٗملٟمٞمي٦م أو ا نقمي٦م 

اًمٗملٟمٞمييي٦م  يييل ُميييـ اًمٗميييرق اًمْمييي٤مًم٦مو وسما٤مصييي٦م إذا شمٌٜمييي٧م اعميييٜمٝم٩م اًميييذي ٟميييدقمق إًمٞميييف 

وًمٙميـ ظمي٤مًمػ ذم سمٕميض ا قاٟمي٥م ذم أؾميٚمقب اًميدقمقة أو ذم ومٝمٛميف  وٟمديـ ام سميف

ًمٌٕمض اًمٜمّميقص ُميـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م..  يذا أُمير ٓ يٜمجيق ُمٜميف إٟمًي٤منو  يذا اًميذي 

 ٟمديـ ام سمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

يمٚمٛميييرٙمؿ يييي٤م ؿميييٞم  اًمريييل أ شميييؿ إًمٞمٝمييي٤م ذم يملُمٙميييؿ ... أرؾميييٚمرؿ إًمٞميييف  ُمداظمٚمييي٦م:

ة ذيميرشمؿ ومٞميف ًمٗميظ ييذيمر ومٞميف ًمٗميظ رؾم٤مًم٦م أٟم٤م اؾمرٛمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ومرأي٧م أٟمٙمؿ ٟم٘مٚمرؿ قم٤ٌمر

ا نقمييي٦م سمييي٤مًمٚمٗمظ اعمٗميييردو وم٘مٚميييرؿ أن ذيمييير ا نقمييي٦م ايييذا اًمًيييٞم٤مق سمييي٤مًمٚمٗمظ اعمٗميييرد 

ُيٗمٝميييؿ ُمٜميييف أٟميييف ي٘مييير ا نقمييي٤مت إظميييرىو و يييذا ُمييي٤م أدري ًمٕمٚميييف ىمٌيييؾ صيييدور  يييذه 

اًمرؾمييي٤مًم٦م اًمريييل  يييل ُمنميييوقمٞم٦م اًمٕمٛميييؾ ا نقميييل أم أن  يييذه إـملًمييي٦م هيٕمييي٦م ُميييٜمٙمؿ 

 سم٠مًمٗم٤مظ  َي٦م يٕمٜمل ذم ُمقاوع أظمرى. ًمٚمٙمر٤مب: ٕٟمف  ق ّ ح سمذًمؽ

اًمٜم٘ميييؾ ُميييـ اًمِميييٞم  يمييي٤من قميييغم إؾميييٚمقب اًمٕمٛميييؾ اًمًيييٞم٤مي ىمٌيييؾ  يييذه  ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمرؾم٤مًم٦م.

 ىمٌؾ أن شمٓمٚمع  ذه اًمرؾم٤مًم٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييييؿ ٟمٕمييييذره يٕمٜمييييلو ... سميييي٠من  ييييذه اًمرؾميييي٤مًم٦م ومٞمٝميييي٤م قمٌيييي٤مرات  َييييي٦م  ُمداظمٚميييي٦م:

 واو ٦م يٕمٜمل ذم شمٕمدد مج٤مقم٤مت اًمدقمقة..

  يمؾ طم٤مل يٕمٜمل ُم٤م أسمٕمدٟم٤م قمـ اًمّمقاب.قمغم اًمِمٞم :

ٟمٕمييييؿ  ييييق اعمييييراد.. ىمّمييييده أن  ييييذا ُمٜمييييؽ اؾمييييرٜمر٤مج اؾمييييرٜمرجرف وًمٙمييييـ  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمٜمّمقص  َي٦م.

سمييؾ أن ًمرٕمييدد ا نقميي٤مت ًمٚمييدقمقة وا ٝميي٤مد ُمييـ اعمزاييي٤م أوييٕم٤مه ُميي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 ًمٚمرٕمدد ُمـ اعم٤ًموئ.

 ٟم٠ًمل ام ًمٜم٤م وهلؿ اهلداي٦م. اًمِمٞم :

٨م اقمرزل شمٚمؽ اًمٗمرىم٦مو  ذه إؿم٤مرة ًمرٚمؽ اًمٗمرق ؿمٞماٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم دي ُمداظمٚم٦م:

إؿم٤مرة إمم ُم٤م شم٘مدم ذيمره ًمٚم دي٨م و ل اًميذيـ ييدقمقن اًمٜمي٤مس إمم أسميقاب ضمٝميٜمؿو 

 ومٝمذا إؿم٤مرة إمم ومرق ُمٕمٞمٜم٦م.

ًمٙميييـ  يييؾ شمٕمٜميييل أن يميييؾ ومرىمييي٦م يييي٤م ىميييد يقضميييد وًميييٞمس هلييي٤م إُمييي٤مم شمٙميييقن  اًمِميييٞم :

 يمذًمؽع وإٟمن يقضمد سمٕمْمٝم٤م يمذًمؽ.

اقمرييزال ومتيي٦م ظم٤مصيي٦م ُمييـ اًمٗمييرق اًمرييل شم٘مييدم  يٕمٜمييل إُمييؾ سميي٤مٓقمرزال  ييق ُمداظمٚميي٦م:

 ذيمر ٤م ذم احلدي٨م.

ٓ اعم٘مّمقد ومٞمٝمي٤م اًمٗميرق يمٚمٝمي٤مو وًميٞمس ومرىمي٦م ُمٕمٞمٜمي٦مو اًمٗميرق يمٚمٝمي٤م ُمي٤م دام  اًمِمٞم :
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ًمٞمس  ٜم٤مك إُم٤مم ْٛمٕمٝم٤م وأٟم٧م ذم اقمر٘م٤مدي ٓ شمِمؽ أٟمٜم٤م ًمق ومرويٜم٤م أن  ٜمي٤مك ومرىمي٤ًم 

 و٤مًم٦م يمٚمٝم٤م ٓ شمٙمقن ولهل٤م ذم ٟم٦ًٌم واطمدةو أًمٞمس يمذًمؽع

 ؿ.ٟمٕم ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م ومٙميييذًمؽ أيْميي٤ًم ًميييٞمس ُميييـ اًمييييوري أن ٟمٗمٝمييؿ أن يميييؾ ومرىمييي٦م  يييق  اًمِمييٞم :

سمٜمًييي٦ٌم شمٚميييؽ اًمْميييلًم٦م اًمريييل أٟمييي٧م شمٚمٛمييي  إًمٞمٝمييي٤م يييي٤م ضمييي٤مء ذيميييره ذم احليييدي٨مو ًمٙميييـ 

يٙمٗمييييل أسيييي٤م ًمييييٞمس قمٚمٞمٝميييي٤م إُميييي٤ممو وطمٞمٜمتييييذ ٓ ْييييقز اًمرٕمّميييي٥م  نقميييي٦م ُمييييـ  ييييذه 

َع َويُمقُٟمييييييقا َُميييييي﴿ا نقميييييي٤مت وإٟميييييين يٕمٛمييييييؾ اإلٟمًيييييي٤من ُمرٕم٤موٟميييييي٤ًم يميييييين ىميييييي٤مل شمٕميييييي٤ممم: 

٤مدىِملِمَ  ومٚمًٜم٤م دقم٤مة ًمٚمرٙم٤مؾمؾ وًمؽمك اًمٕمٛمؾ وٓ ًمٚمر زب وًمٚمرٙمرؾ  [331]التوبة:﴾اًمّم 

وزييي٤مدة اًمٗمرىميي٦م سمييلم اعمًييٚمٛملمو وإٟميين اًمّمييقاب سمييلم  يي١مٓء و يي١مٓءو وٟم ييـ ٟمييرى 

وًمٕمٚمؽ شمرى أٟم٧م ذم يم ػم يي٤م ؾميٛمٕم٧م ُميـ اًمرًيٝمٞملت أن  يذه اًمرٙميرلت و يذه 

ٕواسيي٤م: ٕسيي٤م د شم٘مييؿ قمييغم  اًمر زسميي٤مت ًمييق يم٤مٟميي٧م ضميي٤مئزة ذم اإلؾمييلم ومٝمييل ؾميي٤مسم٘م٦م

اًمٕمٚمؿ اًمّم ٞم  واعمٜمرنم سملم أومراد يم ػمة ُمـ  ذه ا نقم٦م اعمرٙم رةو ومٜم ـ ُٕمر 

ُميييي٤م ٟم٘مييييقل وقمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم  ومييييٜم ـ ٟمٕمٜمييييل أٟمييييف ْيييي٥م قمييييغم اًمييييدقم٤مة 

اإلؾميييلُمٞملم أن يًيييٕمقا طم ٞم ييي٤ًم ٓؾميييرتٜم٤مه احلٞمييي٤مة اإلؾميييلُمٞم٦مو وذًميييؽ ٓ يٙميييقن إٓ 

 ير ٘ميؼ ذم اقمر٘مي٤مدي إٓ إذا يمين ي٘مقًميقن اًمري٤مري  سمٜمنم اًمٕمٚمؿ اًمّمي ٞم و وذًميؽ ٓ

يٕمٞميييد ٟمٗمًيييفو ٟم٘ميييرأ ذم شميييراضمؿ يم يييػم ُميييـ إئٛمييي٦م أن اإلُمييي٤مم اًمٗميييلين يمييي٤من إذا ضمٚميييس 

يدرس يم٤من ذم درؾمف طمقًمف يمذا ُمرٕمٛمؿو يٕمٜمل ُمـ أ يؾ اًمٕمٚميؿ اًميذيـ ىميد يًي٤مووٟمف 

وىمد ي٘م٤مرسمقٟمف ذم اًمٕمٚمؿ ُمع ذًمؽ ْٚمًقن قمٜميده ًمٙميل يًيرٗمٞمدوا ُمٜميف ُمي٤م ىميد يٙميقن 

وم٤مشمييف ُمييـ اًمٕمٚمييؿو اًمٞمييقم إذا ٟمٔمييرت ذم اًمٙمقييي٧م أو ذم ؾمييقري٤م أو إردن أو ذم ىمييد 
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٤مت أن ُي٘مرٟمقا ُمع ُميـ يمي٤مٟمقا ٞمٝميمؾ سملد اإلؾملم دمد أومرادًا يِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٜم٤من و 

يـ يِم٤مر إًميٞمٝمؿ ُميـ اًمٕمٚمينء ذم ىميديؿ اًمزُمي٤منو  ٞمٝمي٤مت أن ييداٟمق ؿ أو أن ي٘مرٟميقا 

ٞميػ يٛمٙميـ هلي١مٓء اعملييلم اعمٛمٚمٞمٜمي٦م ُمٕمٝمؿ ُمع ذًمؽ  ١مٓء أومراد سملم اعمليلمو يم

وييييدير ٤م قمييي٤مد أو قمييي٤معملم أو صملصمييي٦مو وٓ أفميييـ يٌٚميييغ قميييدد ؿ  يييذاو يمٞميييػ يٛمٙميييـ 

 ١مٓء آصمٜملم أو اًم لصم٦م أن يرسمقا وأن يٜمِمتقا اعمليلم وىميد ـمٌٕميقا سمٓمي٤مسمع احلزسمٞمي٦م 

 يييذا أُمييير ُمًييير ٞمؾو وُمٜميييذ ًمٞمٚمريييلم أو صميييلث ًمٞمييي٤مل اشمّميييؾ و أطميييد ؿ ُميييـ ا زائييير 

رًيٌلمو ا نقم٦م اًمرل يًٛمق ٤م ضمٌٝم٦م اإلٟم٘مي٤مذ .. اًمٔمي٤م ر أٟميف ُميـ اعمٜم ويٌدوا أٟمف ُمـ

أٟمييف ٓ طمييزب وٓ شمٙمرييؾ ذم اإلؾمييلم ويمقٟمييقا ُمييع  ومًيي٠مًمٜمل ُميي٤م رأيييؽع ردييي٧م رأيييل

أفميييـ اؾميييٛمف قميييكم  واعمًيييٚمٛملم مجٞمٕمييي٤ًم إمم ًظميييرهو اًمِمييي٤م د ىمييي٤مل زم بييي٧م اًمِميييٞم 

سم٤محلييي٤مج اًميييكم بييي٧م وييي ٙم٧م أٟمييي٤م ذم ٟمٗميسييي ُميييع إؾميييػ ًمٙميييـ   اًمْمييي ؽ ُمييي٤م 

ىميي٤مل بيي٧م يييده ؾمييٌٕم٦م ُمليييلم ُمًييٚمؿ ىمٚميي٧م ييي٤م ام ؾمييٌٕم٦م ُمليييلم ُمًييٚمؿ يمييؿ  يٌٙمييلو

وا ٟمِم٠مة إؾملُمٞم٦مو ويؽمسمقا شمرسمٞم٦م إؾميلُمٞم٦مو جميرد ١مقم٤مد  ١مٓء سم ٤مضم٦م ًمف طمرك يٜمِم

ُميييي٤م إٟمًيييي٤من سم٤مًمٕم٤مـمٗميييي٦م واحلنؾميييي٦م وسمييييٌٕمض ا ٓميييي٥م اًمٜم٤مرييييي٦م يمييييرّٚمٝمؿ مجٕمٝمييييؿ وييييد 

قطمٞميدع  يؾ احل٤ميمؿ اًمٙمي٤مومر واضمرٛمٕميقاو ًمٙميـ  يؾ قمروميقا اإلؾميلمع  يؾ قمروميقا اًمر

قمرومقا اًمٕم٤ٌمدة اًمّميلة واًمّميٞم٤ممع ٓ  ء ُميـ ذًميؽ ؾميقى اًمٕمقاـميػو وأٟمي٤م أقمر٘ميد 

أن ووع دقمقة يمرٙمرؾ أو دمٛمعو وٓ أىمقل يمر زب ىمٌؾ  ذا اًمر يزب أقمر٘ميد أٟميف 

ذم اًمٙمقي٧م ُمـ أطمًـ ُم٤م يٙمقن اًمقوعو و ذا ٓ ؿمؽ اٛم٦م أظمقٟم٤م قمٌد اًمر ـ 

 يي١مٓء يمٚمٝمييؿ إذا شمٙمرٚمييقا  وُمييـ ُمٕمييف ُمييـ إظمييقان اًمٓمٞمٌييلمو ُمييع ذًمييؽ ُميي٤م أقمر٘مييد أن

وبزسمقا يٙمقٟمقن ىمد ومٝمٛمقا ُم٤م ْي٥م قمٚميٞمٝمؿ قم٘مٞميدة وقمٌي٤مدة وؾميٚمقيم٤ًمو اًمِمي٤م د أٟمي٤م 
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أٟمٔمر إمم  يذا اًمرٙمريؾ احليزو إقمٛميك أن قم٤مىمٌريف اًمٗمِميؾ واًمري٤مري  يمين ىمٞميؾ يٕمٞميد 

ٟمٗمًييفو واعم يي٤مل سمييلم أيييديٜم٤م  يي٤م ؿ اإلظمييقان اعمًييٚمٛمقن ُمٜمييذ  ًييلم ؾمييٜم٦م بزسمييقا 

ٝمؿ أن اعمًٚمٛمقن  ؿ إظمقان اعمًٚمٛمقن وُمع ذًمؽ ُم٤م ئوشمٙمرٚمقا وسم٤مًمٖمقا ذم ادقم٤م

اؾمييييرٓم٤مقمقا أن يٕمٛمٚمييييقا ؿمييييٞمت٤ًمو ُميييي٤م اؾمييييرٓم٤مقمقا أن َي٘م٘مييييقا يمٚمٛميييي٦م أقمر٘مييييد ٤م أسيييي٤م ُمييييـ 

أىمٞمٛميييقا دوًمييي٦م  :ُٟم٘مٚمييي٧م إُمييي٤م قميييـ طمًيييـ اًمٌٜمييي٤م أو قميييـ اهلْميييٞمٌل و يييل اًمٙمٚميييؿضميييقا ر 

اإلؾمييلم ذم ىمٚمييقسمٙمؿ شُم٘مييؿ ًمٙمييؿ ذم أروييٙمؿو  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م ُميي٤م اؾمييرٓم٤مقمقا اإلظمييقان 

لم ـمٞمٚميي٦م ٟمّمييػ ىمييرن ُمييـ اًمزُميي٤من وزييي٤مدة أن َي٘م٘مق يي٤مو عميي٤مذاع ٕسييؿ ُميي٤م اعمًييٚمٛم

قمٜمييد ؿ إٓ احليينس واًمرٙمرييؾ اًمًييٞم٤مي وٟم ييق ذًمييؽ ُمييـ اعمٕميي٤مينو أُميي٤م اًمدراؾميي٦م 

ا اًمرٜمٔمٞمؿو صمؿ  يؾ اًميٜمٗمس وُميـ يٚميقذ اي٤م ُميـ إوٓد ذاًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرشمٞم٦ٌم اعمٜمٔمٛم٦م  

ؾمييقل قمٚمٞمييف اًمًييلم وأسميي٤مء وإُمٝميي٤متو يٕمٜمييل أن يٕمٞمييد اًمريي٤مري  ٟمٗمًييف يميين ومٕمييؾ اًمر

ُمع أص ٤مسمفو  ذا أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ ا نقم٦م وأظمِمك ُم٤م أظمِم٤مه أن يٕمٞمد اًمري٤مري  

ٟمٗمًيييف أيْمييي٤ًمو ومٙميييؾ شمٙمريييؾ ي٘ميييقم قميييغم أؾمييي٤مس احلييينس ًميييٞمس قميييغم اًمٕمٚميييؿ وقميييغم 

اًمؽمسمٞميي٦م واًمرّمييٗمٞم٦م اًمرييل أٟميي٤م شمٙمٚمٛميي٧م قمٜمٝميي٤م أيم يير ُمييـ ُمييرة ومٕم٤مىمٌيي٦م أُمر يي٤م اًمٗمِمييؾ وٓ 

قمٜمف اًمنميع واًمرٗميرق اعم٘مٞمي٧مو ـمٞمي٥م ؿمؽو ًمذًمؽ  ذا ُمـ ًصم٤مر اًمر زب اًمرل سك 

 همػمهع 

ؿمييٞم  ومٞمييف  يييط ؾمييجٚمرٛمقه ُمييع أفمييـ صييقت اًمِمييٞم  ؾمييٚمٞمؿ اهلييلزم  ُمداظمٚميي٦م:

يًيي٠مًمٙمؿ قمييـ ُمًيي٤مئؾ ُمييـ ضمٝميي٦م اًمرٙمرييؾ وُمييـ ضمٝميي٦م سمٕمييض إُمييقر اعمارٚمٗميي٦مو يمقٟمييف 

ؾم١مال صٖمػم أو ىمّمػمو  ؾ يم٤مٟم٧م صمؿ  ٜم٤مك داقمل ًمٌٕمض آصيٓملطم٤مت  يذه ُميـ 

 اًمرٙمرؾ وًمزوم اًمرٙمرؾ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽع
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 .ذه ُمـ إُمقر احل٤مدث ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمكٓ   اًمِمٞم :

 وطمرك ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك يٕمٜملع ُمداظمٚم٦م:

 ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك. اًمِمٞم :

 يمٞمػ ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

 أُم٤م اًمٚمٗمظ ومقاو . اًمِمٞم :

 ًمٗمٔم٤ًم واو  ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أُم٤م ُمٕمٜمك وم٠ميْم٤ًم يٜمٌٖمل أن يٙميقن واوي ٤ًم: ٕن اعم٘مّميقد سم٤مًمرٙمريؾ  يق  اًمِمٞم :

 اًمرٗمرق.

 ؿمٞماٜم٤مع يمٞمػ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

يُمييؾُّ طِمييْزٍب سمِييَن ًَمييَدهْيِْؿ ﴿اعم٘مّمييقد ُمييـ اًمرٙمرييؾ اًمٞمييقم  ييق اًمرٗمييرقو يٕمٜمييل  اًمِمييٞم :

يٕمٜمل  ١مٓء يرٙمرٚمقا مج٤مقمي٦م قميغم ُميٜمٝم٩م و ي١مٓء ا نقمي٦م  [35]المؤمنون:﴾ومَِرطُمقنَ 

 قمغم ُمٜمٝم٩مو و ٙمذا.

ًمٙميييٜمٙمؿ أىميييررشمؿ يييي٤م ؿميييٞماٜم٤م سميييدل ُمييي٤م ؾمييي٠مًمٙمؿ  يييق قميييـ اًمرٙمريييؾ وذيمييير  ُمداظمٚمييي٦م:

 سم٠مس ُمـ ذًمؽ سمؾ  ذا واضم٥م. وـمف ويمذا ىمٚمرؿ ٓ 

سمٕمييد أن ذيمييرت اًمنمييوط وميي٢مذًا اًمرجٛمييع قمييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦مو ُميي٤م ومٞمييف  اًمِمييٞم :

 ظمله يٕمٜمل.

 أىمقل يٕمٜمل صمؿ  ٜم٤مك داقمل يٕمٜمل.. ُمداظمٚم٦م:



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

03 

 أٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ اًمرٙمرؾ سم٤معمٕمٜمك اًم٤ًمئد اًمٞمقم. اًمِمٞم :

 قم٤مره ًمٙمـ اًم١ًمال اعمٜمٌٜمل قمغم اًمٙملم إول. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ إظمقان أٟمف إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ذم شمٙمرؾ ُم٤م قمٚمٞمف أن يٌ٘مك. :ُمداظمٚم٦م

 قمٚمٞمفع اًمِمٞم :

قمٚمٞميييف أن يٌ٘ميييك ذم  يييذا اًمرٙمريييؾ إذا  يييداه ام ؾميييٌ ٤مٟمف وشمٕمييي٤ممم قميييغم  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمٕم٘مٞمييدة اًمّميي ٞم ٦م وأن يٕمٚمييؿ  يي١مٓءو ٟم٘مٚمق يي٤م قمييٜمٙمؿو وًمٙمييـ  ييذا يٕمٜمييل ُمنمييوط 

ٜمٔمٞمؿ طمرك يٕمٚمؿ إظمقاٟمف سمنموط أن  ذا اًمرضمؾ اًمذي يٛمٙمـ أن يدرس ذم  ذا اًمر

اًمييذيـ ذم اًمرٜمٔمييٞمؿ اًمييذيـ ٓ يًيير٘مٌٚمقن ُمييـ أطمييد إـملىميي٤ًم إٓ ُمييـ صييٗمقومٝمؿو وًمٙمييـ 

 يِمؽمط قمٚمٞمف أن يٚمرزم سمٕمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م: أن يدومع اؿمؽماك.

 أنع اًمِمٞم :

 يدومع اؿمؽماك ُمـ ُم٤مًمف إمم  ذه ا نقم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 إذا وىمػ إُمر  ٜم٤م ؾمٝمؾ سمٕمديـع اًمِمٞم :

ن يٚمرزم سمٌٞمٕم٦م يٌي٤ميعو وًمٙميـ  يق يًيرٓمٞمع أن يٚمٗميؼ اًمٌٞمٕمي٦م وأيْم٤ًم قمٚمٞمف أ ُمداظمٚم٦م:

 ييييذه سم٢مصييييلح ا نقميييي٦مو واًم ٤مًميييي٨م أن يٚمرييييزم سمٓم٤مقميييي٦م .. أن يٓمييييٞمٕمٝمؿ وأن َيييييي 

اضمرنقم٤مهتؿو ويٗمٕمؾ ُم٤م ي٠مُمرون سمفو وراسمٕم٤ًم أن يًيٙم٧م قميـ سمٕميض إُميقر اًمٌدقمٞمي٦م 

اًمرل بدثو ومٝمؾ اعمّمٚم ٦م اًمراضم ي٦م ايذا إخو وأيْمي٤ًم  ٜمي٤مك ٟم٘مٓمي٦م ُمٝمٛمي٦م ضميدًا 
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ٟمف ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿو أي د يرٛمرس عم٤م يم٤من ذم صٗمقومٝمؿ د يٕمٚمٛمقه قميغم اًمٕم٘مٞميدة وٓ أ

 يًرٓمٞمع  ذا اًمرضمؾ اًمذي  ق ذم  ذا قمغم يٕمٜمل إُمقر يمٚمٝم٤مو اذه اًمنموط  ؾ

اًمرٙمرييييؾ و يييييذا اًمرٜمٔميييييٞمؿ واًميييييذي ًميييييف ُمٜمّمييييي٥م قمٜميييييد ؿ أن ْٚميييييس ويٕمٚميييييؿ إظمقاٟميييييف 

 اًمٕم٘مٞمدةو ويمذا ويًرٛمر ُمٕمٝمؿع

 سمدون  وط. اًمِمٞم :

 اذه اًمنموط. ٓ ُمداظمٚم٦م:

 سمدون  وط. اًمِمٞم :

 إذًا ُم٤م يًرٓمٞمع. ُمداظمٚم٦م:

ُمييي٤م يًيييرٓمٞمعو أُمييي٤م اًمنميييط إول وميييل سمييي٠مس سميييف وظميييػم ًميييؽ أٓ شميييذيمرهو  اًمِميييٞم :

 قمروم٧م أي  طع

 آؿمؽماك. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ يميي٤من يٜمٌٖمييل قمييغم إىمييؾ شمييذيمره أظمييػمًا يٕمٜمييلو ؿمييقه ييي٤م أظمييل أٟمييي٤م  اًمِمييٞم :

د اًمٞميييقم أسيييؿ يٜمٓمٚم٘ميييقن ذم اًميييذي أضميييده ُميييـ خمييي٤مـمر اًمرٙمريييؾ واًمر يييزب اعمقضميييق

شمٙميييرلهتؿ  يييذه اعمٗمرىمييي٦م ًمعُمييي٦م قميييغم ىم٤مقميييدة هميييػم إؾميييلُمٞم٦م أصيييٌ ٧م اًمٞميييقم يم٠مسييي٤م 

و ٓ سمييد أن شمٙمقٟمييقا ىمييد «اًمٖم٤مييي٦م شمييؼمر اًمقؾمييٞمٚم٦م»ىم٤مقمييدة إؾمييلُمٞم٦م ،ورييي٦م ضمييدًا و ييل 

ؾمييييٛمٕمرؿ ُم ييييؾ  ييييذه اًم٘م٤مقمييييدة اعمزقمقُميييي٦م اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر اًمقؾمييييٞمٚم٦مو أفمييييـ أظمقٟميييي٤م قمٌييييد 

ٜمي٤م أطمٞمي٤مءًا وأُمقاشمي٤ًم وىميع ذم  يذه ٟم٘ميقل ٟم يـ ذم ًمٖمي٦م اًمر ـ ضمزاه ام ظميػمًا ور 

اًمِم٤مم: اًمٓم٤مسمقؾم٦مو يٕمٜمل ذم  ذه اهلقةو طمٞم٨م ّ ح ذم سمٕمض رؾم٤مئٚمف أن اعمًٚمؿ 
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ذم  ييذا اًمٕمٍميي ذم ؾمييٌٞمؾ ـمٚميي٥م اًمييرزق ٓ سمييد أن يقاىمييع احلييرامو ًمٕمٚمٙمييؿ شمييذيمرون 

ـْ َير يِؼ ام َ ﴿ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ذاع يمٞمػ ي٘مقل ُمًٚمؿ  ذا و ق ي٘مرأ ىمقًميف شمٕمي٤ممم:  َْٕميْؾ َوَُمي َْ  

ي٥ُم * ًَمُف خَمَْرضًمي٤م ًِ ٓ ََيَْر ـْ طَمْٞمي٨ُم  ع وي٘ميرأ ىمقًميف قمٚمٞميف اًمًيلم: [5-2]الطدالق:﴾َوَيْرُزىْميُف ُِمي

لو إن ٟمٗمًييييي٤ًم د تيييييقت طمريييييك شمًيييييرٙمٛمؾ رزىمٝمييييي٤م قميييييإن روح اًم٘ميييييدس ٟمٗمييييي٨م ذم رو

وأضمٚمٝميي٤م وميي٠ممجٚمقا ذم اًمٓمٚميي٥م وميي٢مٟمن قمٜمييد ام ٓ ُيٜميي٤مل سميي٤محلرامع يمٞمييػ ي٘مييقل رضمييؾ 

د ومٝمييييق ُم ٚمٜميييي٤م ـم٤مًميييي٥م قمٚمييييؿ وُميييي٤م  ذم ـمٚميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ ىمييييديًن يٕمٜمييييل إذا ُميييي٤م ىمٚمٜميييي٤م قميييي٤م

وطمييدي ٤ًمع يمٞمييػ يرٜم٤مؾمييك يمييؾ  ييذه اًمٜمّمييقص و ييل  َييي٦م اًمٖم٤مييي٦م شمييؼمر اًمقؾمييٞمٚم٦مو 

وصييييٚم٧م  ييييذه اًم٘م٤مقمييييدة ُمٕمٝمييييؿ أن يٓمٌ٘مييييقا قمييييغم أشمٌيييي٤مقمٝمؿ  وط اًمٌٞمٕميييي٦م اًمٙمييييؼمىو 

اًمٓم٤مقمييي٦م اًمٕمٛمٞمييي٤مءو اًمٌٞمٕمييي٦مو ٓ ـم٤مقمييي٦م عماٚميييقق ذم ُمٕمّميييٞم٦م ا ييي٤مًمؼ..  يييذه ٟمّميييقص 

ًمٚماٚمٞمٗم٦مو و ؿ يٍمطمقن أٟمف ٓ ظمٚمٞمٗمي٦م وًمٙميٜمٝمؿ ي٘مقًميقن سم٠مًمًيٜمرٝمؿ ضم٤مءت سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ُمييي٤م ًميييٞمس ذم ىمٚميييقاؿو أو سمٕمٌييي٤مرة أظميييرى فييي٤مًمٗمقن أىميييقاهلؿ سم٠مومٕمييي٤مهلؿو وم٤مًمٌٞمٕمييي٦م ذم 

اإلؾملم ٓ ٟمٕمرومٝم٤م إٓ ًمٚماٚمٗم٤مءو واًمٓم٤مقم٦م  ذه اًمرل دم٥م قمغم اعمًٚمؿ سم ٞم٨م أن 

إُمييير  إُمييير اعمٌييي٤مح ُيّميييٌ  ومروييي٤ًم قمٚمٞميييف سمًييي٥ٌم صيييدور إُمييير ييييـ ْييي٥م شمٜمٗمٞميييذ

يم٤مًمزوضم٦م ُم لً ي٠مُمر ٤م زوضمٝم٤م سمٌمء ًمٞمس ذم إصؾ واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م  قم٤ًم ًمٙمٜميف ذم 

إصؾ  ق ُم٤ٌمحو ومٞم٠مُمر ٤م أن شمٗمٕمٚمٝم٤م و ل ىم٤مدرة ُمًرٓمٞمٕم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٕميؾ 

ذًمؽو يمذًمؽ احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اعم٤ٌميع سمٞمٕم٦م  قمٞم٦مو وم٤مٕظمقة اعمًٚمٛملم ؾمٜمقا  يذه 

اد أن ْٛميييع سميييلم اإلظمقاٟمٞمييي٦م وسميييلم اًمًيييٜم٦م اًمًيييٞمت٦م صميييؿ ىمٚميييد ؿ ُميييـ ىمٚميييد ؿ ييييـ أر

اًمًييٚمٗمٞم٦م ومٗمروييقا اًمٌٞمٕميي٦م وومروييقا اًمٓم٤مقميي٦مو ٟم ييـ ٟم٘مييقل ٓ ُميي٤مٟمع ُمييـ ومييرض اًمٓم٤مقميي٦م 

ذم ؾمٌٞمؾ شمٜمٔمٞمؿ شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس وشميقضمٞمٝمٝمؿ وشميرسمٞمرٝمؿ إمم ًظميرهو وًمٙميـ ًمٞمًي٧م  يل 
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اًمٓم٤مقم٦م اًمرل ي٠مُمر ام قمز وضمؾ ا٤م ذم اًم٘مرًن ذم ـم٤مقم٦م ام واًمرؾمقل وأوزم إُمر 

٤مص٦م وشمٚمؽ ـم٤مقم٦م قم٤مُم٦مو ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اًمرل شمؽمشم٥م ُمٜمٙمؿ  ذه ـم٤مقم٦م ظم

قمغم اًمٓم٤مقم٦م ا ٤مص٦مو ومار٤مُمي٤ًم أىميقل: أن  يذا اًمٕميذر اًميذي أٟمي٧م شمِميػم إًمٞميف إذا يمي٤من 

ٓ يًيييييٛم قن ًميييييف إٓ أن فْميييييع ًمٌٞمٕميييييرٝمؿ وًمٓمييييي٤مقمرٝمؿ اًمٕمٛمٞمييييي٤مء و يييييؿ يٕمٚمٛميييييقن أن 

وضمقده سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ يٗمٞمد ؿ ذم أصؾ دقمقهتؿ وٓ يي ؿ ومٝمذا  ق ُميـ ؿميٕم٥م 

 اًمرٙمرؾو واو  ا قابع

اًم١ًمال اعمٌٜمل قمغم اًمٙملم إول:  ق ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م أٟمف إذا  ُمداظمٚم٦م:

يمييي٤من اإلٟمًييي٤من ذم شمٙمريييؾ ُمييي٤م قمٚمٞميييف أن يٌ٘ميييك ذم  يييذا اًمرٙمريييؾ إذا  يييداه ام ؾميييٌ ٤مٟمف 

وشمٕم٤ممم إمم اًمٕم٘مٞمدة اًمّم ٞم ٦م وأن يٕمٚمؿ  ١مٓءو ٟم٘مقًمف قمٜمٙمؿو وًمٙمـ  ذا يٕمٜميل: 

ضمييؾ يٛمٙمييـ أن ْٚمييس ذم  ييذا اًمرٜمٔمييٞمؿ طمرييك يٕمٚمييؿ ُمنمييوط سمنمييوط: أن  ييذا اًمر

إظمقاٟمف اًميذيـ ذم اًمرٜمٔميٞمؿ اًميذيـ ٓ يًير٘مٌٚمقن ُميـ أطميد إـملىمي٤ًم إٓ ُميـ صيٗمقومٝمؿو 

وًمٙمـ يِمؽمط قمٚمٞمف أن يٚمريزم قميدة أُميقر ُمٜمٝمي٤م: أن ييدومع اؿميؽماك ُميـ ُم٤مًميف إمم  يذه 

 ا نقم٦م ..

 إذا وىمػ إُمر  ٜم٤م ؾمٝمؾ وسمٕمد ذًمؽ..ع اًمِمٞم :

ن يٚمرزم سمٌٞمٕم٦م ي٤ٌميعو وًمٙمٜمف يًرٓمٞمع أن يٚمٗمؼ  ذه اًمٌٞمٕمي٦م وأيْم٤ًم قمٚمٞمف أ ُمداظمٚم٦م:

سم٢مصلح ا نقم٦مو واًم ٤مًم٨م: أن يٚمرزم سمٓم٤مقم٦م أن يٓمٞمٕمٝمؿ وأن َيي اضمرنقم٤مهتؿ 

ويٗمٕمييييؾ ُميييي٤م ييييي١مُمرون سمييييفو وراسمٕميييي٤ًم: أن يًييييٙم٧م قمييييـ سمٕمييييض إُمييييقر اًمٌدقمٞميييي٦م اًمرييييل 

بدثو ومٝميؾ اعمّميٚم ٦م اًمراضم ي٦م هليذا إخ.. وأيْمي٤ًم  ٜمي٤مك ٟم٘مٓمي٦م ُمٝمٛمي٦م ضميدًا أٟميف 

ىمٚمٞمييؾ اًمٕمٚمييؿو د يرٛمييرس قمٜمييدُم٤م يميي٤من ذم صييٗمقومٝمؿو د يٕمٚمٛمييقه قمييغم اًمٕم٘مٞمييدة وٓ 
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قميييغم إُميييقر يمٚمٝمييي٤م ومٌٝميييذه اًمنميييوط  يييؾ يًيييرٓمٞمع  يييذا اًمرضميييؾ اًميييذي  يييق ذم  يييذا 

اًمرٙمرؾ و ذا اًمرٜمٔمٞمؿ واًمذي ًمف ُمٜمّم٥م قمٜمد ؿ أن ْٚمس ويٕمٚمؿ إظمقاٟميف اًمٕم٘مٞميدة 

 ويمذا ويًرٛمر ُمٕمٝمؿع

 دون  وط .. اًمِمٞم :

 ًمنموط.ٓو اذه ا ُمداظمٚم٦م:

 سمدون  وط.. اًمِمٞم :

 إذًا: ُم٤م يًرٓمٞمع.. ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م يًييرٓمٞمعو أُميي٤م اًمنمييط إول ومييل سميي٠مس سمييفو وظمييػم ًمييؽ أن ٓ شمييذيمرهو  اًمِمييٞم :

 قمروم٧م أي  طع

 آؿمؽماكع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو يم٤من يٜمٌٖمل قمغم إىمؾ أن شمذيمره أظمػمًا. اًمِمٞم :

اعمقضمييقد اٟمٔميير ييي٤م أظمييلل أٟميي٤م اًمييذي أضمييده ُمييـ خميي٤مـمر أيْميي٤ًم اًمرٙمرييؾ واًمر ييزب 

اًمٞمقم أسؿ يٜمٓمٚم٘مقن ذم شمٙميرلهتؿ  يذه اعمٗمرىمي٦م ًمعُمي٦م قميغم ىم٤مقميدة هميػم إؾميلُمٞم٦مو 

أصٌ ٧م اًمٞمقم يم٠مس٤م ىم٤مقمدة إؾملُمٞم٦م ،وري٦م ضمدًا و ل: اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦مو ٓ 

ؾمٛمٕمرؿ ُم ؾ اًم٘م٤مقمدة اعمزقمقُم٦م: اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦مو أفمـ أظمقٟم٤م قمٌيد اًمير ـ سمد أٟمٙمؿ 

ٞميييي٤مًء وأُمقاشميييي٤ًم وىمييييع ذم  ييييذه.. ٟم٘مييييقل ٟم يييـي ذم ًمٖميييي٦م اًمِميييي٤مم: ضمييييزاه ام ظمييييػمًا ور ٜميييي٤م أطم

)اًمٓم٤مسمقؿمييي٦م( يٕمٜميييل ذم  يييذه اهليييقة طمٞمييي٨م  ح ذم سمٕميييض رؾمييي٤مئٚمف أن اعمًيييٚمؿ ذم  يييذا 

 اًمٕمٍم ذم ؾمٌٞمؾ ـمٚم٥م اًمرزق ٓ سمد أن يقاىمع احلرام.. ًمٕمٚمٙمؿ شمذيمرون ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ذا..ع
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ـْ َير ِؼ ا﴿ـمٞم٥مل يمٞمػ ي٘مقل ُمًٚمؿ  ذا و ق ي٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُف َوَُم ْؾ ًمَي ْٕمَي َْ م َ 

٤م  ٥ُم  *خَمَْرضًمييي ييي ًِ رَ ـْ طَمٞمْييي٨ُم ٓ ََيْ
ُف ُِمييي وي٘ميييرأ ُم يييؾ ىمقًميييف قمٚمٞميييف  [5-2]الطدددالق:﴾َوَيْرُزىْمييي

ن ٟمٗمًييي٤ًم ًميييـ تيييقت طمريييك شمًيييرٙمٛمؾ أإن روح اًم٘ميييدس ٟمٗمييي٨م ذم روقميييل »اًمًيييلم: 

يمٞميػ ي٘مييقل  «رزىمٝمي٤م وأضمٚمٝمي٤م ومي٠ممجٚمقا ذم اًمٓمٚميي٥م ومي٢من ُمي٤م قمٜميد ام ٓ يٜميي٤مل سمي٤محلرام

ىمٚمٜميي٤م: قمييي٤مدو ومٝمييق ُم ٚمٜميي٤م ـم٤مًمييي٥م قمٚمييؿ وُمييي٤م  ذم ـمٚميي٥م اًمٕمٚميييؿ رضمييؾ يٕمٜمييل: إذا ُمييي٤م 

ىميييديًن وطميييدي ٤ًم يمٞميييػ يرٜم٤مؾميييك يميييؾ  يييذه اًمٜمّميييقص و يييل  َيييي٦م.. اًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر 

 اًمقؾمٞمٚم٦م.

وصييٚم٧م  ييذه اًم٘م٤مقمييدة ُمٕمٝمييؿ أن يٓمٌ٘مييقا قمييغم أشمٌيي٤مقمٝمؿ  وط اًمٌٞمٕميي٦م اًمٙمييؼمىو 

اًمٓم٤مقمييي٦م اًمٕمٛمٞمييي٤مء.. اًمٌٞمٕمييي٦م ٓ ـم٤مقمييي٦م عماٚميييقق ذم ُمٕمّميييٞم٦م ا ييي٤مًمؼ..  يييذه ٟمّميييقص 

ٜم٦ًٌم ًمٚماٚمٞمٗم٦م و ؿ يٍمطمقن أٟمف ٓ ظمٚمٞمٗم٦مو وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن سم٠مًمًٜمرٝمؿ ُمي٤م ًميٞمس سم٤مًم

ذم ىمٚمييقاؿ أو سمٕمٌيي٤مرة أظمييرى: فيي٤مًمٗمقن أىمييقاهلؿ سم٠مومٕميي٤مهلؿ وم٤مًمٌٞمٕميي٦م ذم اإلؾمييلم ٓ 

ٟمٕمرومٝمييي٤م إٓ ًمٚماٚمٗمييي٤مء واًمٓم٤مقمييي٦م  يييذه اًمريييل شمقضمييي٥م قميييغم اعمًيييٚمؿ سم ٞمييي٨م أن إُمييير 

ُٕمير يم٤مًمزوضمي٦م ُمي لً ييـ ْي٥م شمٜمٗمٞميذ ا هاعم٤ٌمح يّمٌ  ومرو٤ًم قمٚمٞميف سمًي٥ٌم صيدور

ي٠مُمر ي٤م زوضمٝمي٤م سمٌميء ًميٞمس ذم إصيؾ واضمٌي٤ًم قمٚمٞمٝمي٤م  قمي٤ًمو ًمٙمٜميف ذم إصيؾ  ييق 

 ُم٤ٌمح ومٞم٠مُمر ٤م أن شمٗمٕمٚمف و ل ىم٤مدرة ُمًرٓمٞمٕم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٕمؾ ذًمؽ.

اعمًيٚمٛمقن ؾميٜمقا  انيمذًمؽ احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ اعم٤ٌميع سمٞمٕم٦م  قمٞم٦م  ٙميذا ومي٤مإلظمق

راد أن ْٛمييع سمييلم اإلظمقاٟمٞميي٦م وسمييلم  ييذه اًمًييٜم٦م اًمًييٞمت٦م صمييؿ ىمٚمييد ؿ ُمييـ ىمٚمييد ؿ ُمييـ أ

ومٗمروييقا اًمٌٞمٕميي٦م وومروييقا اًمٓم٤مقميي٦م.. ٟم يـي ٟم٘مييقل: ٓ ُميي٤مٟمع ُميـي ومييرض اًمٓم٤مقميي٦م ذم اًمًييٚمٗمٞم٦م 

ٞمؾ شمٜمٔمييٞمؿ شمٕمٚمييٞمؿ اًمٜميي٤مس وشمييقضمٞمٝمٝمؿ وشمييرسمٞمرٝمؿ إمم ًظمييرهو وًمٙميـي ًمٞمًيي٧م  ييل اًمٓم٤مقميي٦م  ؾميٌي
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ًمٓم٤مقميي٦م م واًمرؾمييقل وأوزم إُميير ُمييٜمٙمؿو ومٝمييذه ااًمرييل ييي٠مُمر ام قمييز وضمييؾ ايي٤م ذم اًم٘مييرًن 

٦م ظم٤مصييي٦م وشمٚميييؽ ـم٤مقمييي٦م قم٤مُمييي٦م ٓ يؽمشمييي٥م قمٚمٞمٝمييي٤م إطمٙمييي٤مم اًمريييل شمؽمشمييي٥م قميييغم اًمٓم٤مقمييي٦م ـم٤مقمييي

 .ا ٤مص٦م

ن  يذا اًمٕمْميق اًميذي أٟمي٧م شمِميػم إًمٞميف إذا يمي٤من ٓ يًيٛم قن ًميف إٓ إظمر٤مُم٤ًم أىميقل: 

أن فْمييع ًمٌٞمٕميييرٝمؿ وًمٓميي٤مقمرٝمؿ اًمٕمٛمٞمييي٤مء و ييؿ يٕمٚمٛميييقن أن وضمييقده سميييلم فمٝميييراٟمٞمٝمؿ 

اًمرٙمرييييؾو واويييي   يٗمٞمييييد ؿ ذم أصييييؾ دقمييييقهتؿ وٓ يييييي ؿ ومٝمييييذا  ييييق ُمييييـ ؿميييي١مم

 ا قبع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 .وؾمٌ ٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسم ٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمرٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ اًمِمٞم :

 ( 00:  00: 44/ 350) اهلدى والنور /

 ( 00: 09: 50/ 350) اهلدى والنور /

 (  00: 24: 26/ 350) اهلدى والنور / 

 ( 00: 32: 28/ 350) اهلدى والنور /

 (  00: 50: 43/ 351ور /) اهلدى والن



 اخلاللرأي الصيخ يف كتاب عبد الزمحن عبد  ---------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

03 

 باب ميُ

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم ل قمقدًا قمغم سمدء أيْم٤ًم اًمِمٞم  قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼ  ُمداظمٚم٦م:

أًميييػ يمر٤مسميييف ُمنميييوقمٞم٦م اًمٕمٛميييؾ ا نقميييل وُمٗمٝمقُميييف ذم  يييذا اًمٙمرييي٤مب اًميييدقمقة إمم 

احلزسمٞم٦م واًمرٜمٔمٞمؿ ذم اعمٗمٝمقم احلزوو صميؿ أيم ير ُميـ ذًميؽ طمٞمي٨م يمين شمٕمٚمٛميقن أٟميف 

ٌ  يٙم يير ُميييـ اعم٘ميي٤مٓت طمييقل ُمٗمٝمييقم  ييذا اًمٙمرييي٤مبو يّمييدر جمٚميي٦م اًمٗمرىميي٤من وأصيي

ويٜمًييي٥م ذًميييؽ أيْمييي٤ًم ًمِميييٞم  اإلؾميييلم اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م ر يييف ام طمٞمييي٨م اىمرٓميييػ سمٕميييض 

اًمٜمّميييقص وومنييي ٤م سمييي٤معمٗمٝمقم اًميييذي يرييييدهو ويم يييػم ُميييـ اًمِمييي٤ٌمب ىميييد يٖميييؽمون سمييين 

 يٙمرٌف ذم  ذا اعمٗمٝمقم ومٝمؾ أوو ٧م ُمـ ذًمؽ شمقوٞم ٤ًم ؿم٤مومٞم٤ًم أصم٤مسمٙمؿ ام.

٤م ىميرأت يمرٌيف يمٚمٝمي٤م ظم٤مصي٦م احلدي ي٦م ُمٜمٝمي٤مو وٓ أؾميرٓمٞمع أن احل٘مٞم٘م٦م أٟم٤م ُمي اًمِمٞم :

أرد قمٚمٞمٝميي٤م شمٗمّمييٞملً ظم٤مصيي٦م ومييٞمن ذيمييرت أٟمييف ٟم٘مييؾ يملُميي٤ًم ٓسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م وشم٠موًمييف شميي٠مويلً 

يٚمر٘ميييل ُميييع دقمقشميييف إمم احلزسمٞمييي٦مو ًمٙميييـ يمٜمييي٧م ىميييرأت قميييغم أٟميييف ي٘مييير احلزسمٞمييي٦م وي٘مييير 

قم٤مت ا نقم٤مت ًمٙمٜمل أٟم٤م أرى أن إُمر ًمٞمس اذا اإلـملقو واقمر٘م٤مدي أن ا ن

اإلؾمييلُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م ْيي٥م أن شمٙمييقن ُمرٗم٘ميي٦م قمييغم يمٚمٛميي٦م ؾمييقاء سمٞمٜمٝميي٤مو و ييل يميين ٟم٘مييقل 

دائًن أسمدًا: أن يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤ًم سم٤مًمٙمر٤مب وقمغم اًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  

وأن ٓ يرٗمرىمييقا ؿمييٞمٕم٤ًم وأطمزاسميي٤ًم: ٕن  ييذا ُمٜمٝمييل ذم ٟمّمييقص ُمييـ اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

يمِلَم َوٓ شَمُٙمقٟمُي ﴿سٞم٤ًم  َي٤ًم يمٛم ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ اعمُْنْمِي
قا  *قا ُمِي ىمُي ـَ وَمر  ِذي ـَ اًم ي

ُمِي
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قنَ  َدهْيِْؿ وَمِرطُميي ْزٍب سمِيييَن ًَميي
ؾُّ طِميي ٞمًَٕم٤م يُميي

٤مُٟمقا ؿِمييي وميييٜم ـ ٓ  [52 - 53 ]الددد:و :﴾ِديييٜمَُٝمْؿ َويَميي

 ٟم١ميد اًمر زب وإٟمن احلزب  ق واطمد و ق طمزب اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

ع قميغم وم٢مـملق شم٘مرير اًمر زب واًمرٙمرؾ ُميع اظميرله اعمٜمي٤م ٩م وقميدم آضميرن

ُميييٜمٝم٩م قمييي٤مم يِميييٛمٚمٝمؿ مجٞمٕمييي٤ًمو وٓ يٙمٗميييل أن يٙميييقن  يييق اإلؾميييلم وم٘ميييط سمٛمٗم٤م ٞمٛميييف 

 ¢اًمٕمدييييدة سميييؾ أن يٙميييقن سمييي٤معمٗمٝمقم اًمقاوييي  اًمٌيييلم يمييين ضم٤مءٟمييي٤م قميييـ رؾميييقل ام 

وقمييغم ُميي٤م يميي٤من قمٚمٞمييف ؾمييٚمٗمٜم٤م اًمّميي٤مًم و وميي٢مـملق اًم٘مييقل سمرجريييد اًمر ييزب ُمييع أن يمييؾ 

قميييي٦م إظمييييرى مج٤مقميييي٦م هليييي٤م ُمٜمٝمجٝميييي٤م وهليييي٤م دقمقهتيييي٤م وىمييييد خترٚمييييػ ُمييييع دقمييييقة ا ن

واًمقاطمييدة  ييل شمٙمييقن قمييغم احلييؼ وإظمييرى شمٙمييقن قمييغم ا ٓميي٠مو  ييذا ٓ ؿمييؽ أن 

يميؾ ُميـ ييدقمق إمم إىميرار  يذا اًمر يزب ومٝميق ييدقمق إمم ُمي٤مذا أىميقلع إمم ضمٕميؾ  ييذا 

اًمرٗمرق أُمرًا ُمنموقم٤ًمو ىمد يٙمقن  ٜم٤مك أُمر خم٤مًمػ ًمٚمنمع ًمٙميـ يٕمروميف اعمًيٚمؿ أو 

ُمٜمييف يمٛمًييي٠مًم٦م ُمييي لً اًمرسمييي٤م  ًمقن أن يراٚمّميييقاواعمًييٚمٛمقن أٟميييف خمييي٤مًمػ ًمٚمنمييع ومٞم ييي٤م

وٟم ق ذًمؽ ُميـ اعم رُمي٤متو أُمي٤م أن يّميٌغ اًمنميقمٞم٦م قميغم اعماي٤مًمػ ًمٚمنمييٕم٦م  ٜمي٤م 

 يٙمٛمـ ا ٓم٠م.

وم٢مذا يم٤من إخ قمٌد اًمر ـ يدقمق إمم ُم ؾ  ذا اًمرٙمرؾ واًمر زب قمغم ُم٤م سمٞمٜميف 

ُمـ اظمرلوم٤مت وُم٤م سمٞمٜمف ُمـ شمٜمي٤مطمرات أيْمي٤ًم شمٙميقن يمٜمرٞمجي٦م هليذا آظميرله وم٠مٟمي٤م ٓ 

 أىمر  ذا.

ن سميييدا زم  ء و يييق: أن حم٤موًمييي٦م ا يييله اًميييذي فمٝمييير أن سميييلم سمٕميييض وأ

إظمقاٟمٜم٤م أٟمٜم٤م ٟمّمٌٜم٤م.. ضمٕمٚمٜم٤م  دومٜم٤م أن اًمرد قميغم ؿمياص ُمٕميلمو و يذا ذم اًمقاىميع 

وإن يمي٤من يٜمٌٖميل أن يٙمييقن اًمٜم٘مي٤مش ومٞمييف واضمٌي٤ًم ًمٙميـ ٓ يٜمٌٖمييل أن يٙميقن ُمٕمٚمٜميي٤ًم: ٕن 
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ٟمٗمي٤ًم ومين ظميرج قميـ اًمرضمؾ وإن زل ومٞمف ىمقًمف ذم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط واًمًي٥ٌم ىميد ذيمرٟمي٤مه ً

اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م سم ٞميي٨م أسييؿ يٕمرييؼموه ُمييـ اًمٗمييرق اًمْميي٤مًم٦م وإٟميين ْيي٥م أن ٟمرومييؼ سمييف 

وأن ٟم ٤مول أن ٟمدًمف قمغم ُم٤م زًم٧م ومٞميف ىمدُميف ذم سمٕميض اعمًي٤مئؾو و يذا ذم اًمقاىميع 

ٓ يٙمقن سمٛمجرد شمقضمٞمف ؾم١مال إمم ُم ؾ ُم لً يٙمقن ... ظم٤مرضم٤ًم قمن ف٤مًمػ اًمدىمي٦م 

ىمي٤مل قميغم ... اًمٌ ي٨م أو سمًي٤مط اًمٌ ي٨م  وقمن شمِميٝمدو  يذا َيري٤مج قميغم قميرض ُمي٤م

وُمٜم٤مىمِمرفو وأقمر٘مد أن ُم ؾ  ذا ا ٛمع ًمٞمس  ذا ... ُم ؾ  ذه اعمٜم٤مىمِم٦م وًمٙمـ ذم 

... أرى أٟمييف إذا يميي٤من ىمييد أظمٓميي٠م ذم سمٕمييض ُميي٤م يمريي٥م و ييذا أٟميي٤م أؿمييٝمد سمييف ُمييع إؾمييػ 

ومٛمـ يم٤من قمٜمده ... ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًم ٘م٤مومي٦م واعمٕمرومي٦م سم٤مًمنمييٕم٦م اإلؾميلُمٞم٦م ومٕمٚمٞميف 

ٞمييف سميي٤مًمرل  ييل أطمًييـ ًمٕمييؾ ام قمييز وضمييؾ أن هيديييف وأن هيييدي سمييف ُمييـ ىمييد أن يييرد قمٚم

 اٟم ره ُمٕمف.

  ذا ُم٤م قمٜمدي ضمقاسم٤ًم قمـ ُم ؾ  ذا اًم١ًمال.

 (16a/00:13:51)رحلة النور 

ٛمييييدوا ... قمييييغم رومْمييييٞمٚم٦م اًمِمييييٞم ل ... اًمٕمٛمييييؾ ا نقمييييل ... سميييي٠من يٕم ُمداظمٚميييي٦م:

ظ قميغم أؾم٤مس ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ًمٞمس قمغم أؾم٤مس شمٕمدد إطميزابو وًميذا ٟمير ٗم

 صٞمٖم٦م اًم١ًمال اًمرل وردت ...

 ُم٤مذا ... اًمِمٞم :

 أٟم٤م ىمرأت اًمٙمر٤مب ... ُمداظمٚم٦م:

 اًمرد قمٚمٞمف ُمـ ... ُمداظمٚم٦م:
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... اًمِمٞم  قمٌد امو أٟم٤م ىمرأت أيْم٤ًم اًمٙمر٤مب وشم٤مسمٕم٧م ُم٘مي٤مٓت اًمِميٞم   ُمداظمٚم٦م:

قمٌيييد اًمييير ـ قمٌيييد ا ييي٤مًمؼ ذم جمٚمييي٦م اًمٗمرىمييي٤من وذم سمٕميييض إ ـمييي٦م أيْمييي٤ًم اًمريييل 

اًمرضمؾ يريد اًمٕمٛميؾ ا نقميل سمي٤معمٗمٝمقم احليزو ٓ هميػمو يرٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ومقضمدت أن 

 وأٟم٤م قمٜمدي إدًم٦م وىمري٦ٌم ضمدًاو يٕمٜمل: إن أردشمؿ ُمًرٕمد ًيت ا٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ.

 ٓو ٟم ـ ٟمريد ُمٜمؽ .. اًمِمٞم :

وم٤مًميييدًمٞمؾ ُمقضميييقدو ومٝميييق يٜمًييي٥م إمم ؿميييٞم  اإلؾميييلم يمييي٤من ذم اًمًيييجـ  ُمداظمٚمييي٦م:

ٞم  إمم شملُمٞمييذه ذم ر ييف ام ذم ُمٍميي ويٙمريي٥م إمم مج٤مقمرييف أو سميي٤معمٗمٝمقم اًمّميي 

دُمِمؼ وي٘مقل: ُم٤م أظم٤ٌمر ا نقم٦مع و ذه ًمٗمٔم٦م ُمرٕم٤مره قمٚمٞمٝم٤م سم٠من ا نقم٦مو أي: 

إصييي ٤مب وا يييلن وُمييي٤م إمم ذًميييؽو ومٝميييق يًيييردل سمٕمٌييي٤مرات ؿميييٞم  اإلؾميييلم  يييذه 

قمييييغم أن  ٜميييي٤مك مج٤مقميييي٦م هليييي٤م يمٞميييي٤من وهليييي٤م شمٜمٔمييييٞمؿ سميييي٤معمٗمٝمقم احلييييزو اًمييييذي يريييييدهو 

قمغم اًمِمٞم  ُم٘مٌؾ طمٞمٜمن شمٙمٚمؿ قميـ ومٙمذًمؽ أيْم٤ًم  ق أصدر  ذا اًمٙمر٤مب ذم اًمرد 

ٟمٌييذ احلزسمٞميي٦م وُم٘ميي٧م احلزسمٞميي٦م ومٝمييق أصييدر  ييذا اًمٙمريي٤مب ... وإٓ ... احلزسمٞميي٦م ًمٙمييـ 

ُمٕمروه: ٕن اًمِمٞم  ُم٘مٌؾ ًمف  يط وبدث ومٞمف قمـ  ذاو ورسمن وصيؾ اًمنمييط 

 إمم ومْمٞمٚمرٙمؿ ..

 ... وصؾ إزم ... اًمِمٞم :

ُميي٤م أصييدر  ٟمٕمييؿو ومٝمييق ذم  ييذا اًمٙمريي٤مب  ييق يٚمّمييؼ سم٤مًمِمييٞم  ُم٘مٌييؾ قمييغم ُمداظمٚميي٦م:

 ُمـ  ذا اًمنميط وٟمٕمره أن  يط اًمِمٞم   ذا هم٤مي٦م ذم ا قدة واحلٛمد م.

 أٟم٤م أيدشمف ذم  ذا. اًمِمٞم :
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 أيدت ُمـ ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

اًمِمييٞم  ُم٘مٌييؾو وأرؾمييٚم٧م اًمنميييط إمم إخ قمٌييد اًميير ـو ًمٙمييـ سميي٤مرك  اًمِمييٞم :

ام ومٞمييؽ اعمٜمٌييع ذم اعمقوييقع أن يٙمييقن اًمٌ يي٨م قمٚمٛمييل وًمييٞمس ُمِميي٤مقم٤ًم  ٙمييذا سمييلم 

٤مس: ٕٟمف ؾمٞمٕمٛمؾ زي٤مدة سمٚمٌٚم٦م ٟم ـ ذم طم٤مضم٦م شم٘مٚمٞمٚمٝم٤مو وم٢مذا شمقومرت قمغم دراؾم٦م اًمٜم

أىمقاًمييف وُميي٤م سمييدا ًمييؽ ُمييـ أظمٓم٤مئييف وم٤ممجٕمييف ... ذم رؾميي٤مًم٦م ورددت قمٚمٞمييف سم٠مؾمييٚمقسمؽ 

 اًمٕمٚمٛمل ... إن ؿم٤مء ام ومٞمٙمقن ذم ذًمؽ وم٤مئدة.

  ذا اًمٙملم ي٤م ؿمٞم  ًمق د يٜمنمو ًمٙمـ ُم٤م دام ٟمنم ... ُمداظمٚم٦م:

 خ..اـمٚمع قمٚمٞمف إ ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م أىمقل ًمؽ اٟمنم يمن ٟمنم  ق. اًمِمٞم :

  ذا اًم١ًمال ذم ُم ؾ  ذا اعم٘م٤مم يم٤مًمٜمنم ت٤مُم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

... ًمٙمييـ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ َيريي٤مج إمم اؾمييرٞمٕم٤مب ُميي٤م ىميي٤مل واؾمييرٞمٕم٤مب ُميي٤م  اًمِمييٞم :

 اطمر٩م سمف واؾمرٞمٕم٤مب ُم٤م يرد قمٚمٞمفو و ذا ًمٞمس ُمـ اعمًرٓم٤مع ُم ؾ أٟم٤م سمف أن.

٦م ُمًرٝمدوم٦م ... اٟمِمؼ اًمّمػ ... هلذه اًم٘مْم٤مي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم ُمداظمٚم٦م:

أو إدارة ا يييله سميييلم اًمِميييٞم  إًمٌييي٤مين ُمييي لً واًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ و ٙميييذا سميييلم 

قمٚميينء ... ومٙميي٤من يٜمٌٖمييل ًمٓمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿ واضميي٥م اًمييذب قمييغم  ييذا ُمييع اإلظمييقان يمٚمٝمييؿ 

اًم٘ميييراءة  ء ... يٜمٌٖميييل أن يٕمٛميييؾ ذم  يييذا ا ٤مٟمييي٥م ويٕميييذر أظمييي٤مهو ومٞمجيييد أٟميييف ... 

ًمًٚمٗمٞم٦م ُمًرٝمدوم٦م طمرك شم٘مًؿ ... ا نقم٤مت إظمرىو وم٤مًميذيـ ىمًيٛمقا وم٤م نقم٦م ا

 ا نقم٤مت  ؿ يريدون أن يدظمٚمقا ذم اًمًٚمٗمٞم٦م طمرك ي٘مًٛمق ٤م.
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ًمٕمٚمؽ ؾمٛمٕم٧م ىمقزم ًٟمٗم٤ًم أٟمف يٜمٌٖميل أن ييدرس ُميـ يمي٤من قمٜميده اؾميرٕمداد  اًمِمٞم :

ويرد قمٚمٞمف سم٤مًمرل  ل أطمًـو وُم٤م يِم٤مع ُم ؾ  ذا اًمٙميلم: ٕٟميف ... اًمٌٚمٌٚمي٦م ...  يذا 

 م أو ُم٤م يِم٤مء ...اًمٙمل

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييذي يييدقمق عم ييؾ  ييذه اًمٌٚمٌٚميي٦م وآٟم راوميي٤مت إٟميين  ييق قمييدم  ُمداظمٚميي٦م:

ووييييقح اعمييييٜمٝم٩م وسما٤مصيييي٦م أن يمٚمٜميييي٤م يٜمِمييييد إىم٤مُميييي٦م اًمدوًميييي٦م اإلؾمييييلُمٞم٦م ًمٙمييييـ قمٛمييييل 

اًمٓمريييؼ قمييـ يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس اًمييذيـ يٜمِمييدون  ييذا اعمٓمٚميي٥م اًمًيي٤مُمل ومٚمييق أوويي  

ٗمي٤م ٞمؿ اًمريل يٜمٌٖميل أن شمرؾمي  ومْمٞمٚمرٙمؿ اعمٜمٝم٩م اًمّم ٞم  إلىم٤مُم٦م  يذه اًمدوًمي٦م واعم

 ذم إذ ٤من ُمـ ُم ؾ ذًمؽ.

أٟم٤م أقمر٘مد أٟميف ؾميٌؼ ا يقاب قميـ  يذا سمي٤مرك ام ومٞميؽ طمٞميٜمن ىمٚمٜمي٤م: ٓ سميد  اًمِمٞم :

ُمييـ اًمرّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦م وأن اًمرّمييٗمٞم٦م بريي٤مج إمم ضمٝمييقد قمٚميينء ُمرٙميي٤مشمٗملم ُمرٕميي٤موٟملم 

. ذم ؾميي٤مئر أىمٓميي٤مر اًمٕميي٤مد اإلؾميييلُملو صمييؿ أن يرٌييع ذًمييؽ سميييؾ أن فييرج ُمييع ذًميييؽ ..

اعمًٚمٛملم قمغم اًمٕمٛمؾ اذا اإلؾملم اعمّمٗمك ومٜم٘مٓم٦م اًمٌدء ُمـ  ٤م ٜم٤مو ذيمرت  ذا 

اعمٕمٜميييك ًٟمٗمييي٤ًم وذيمرٟمييي٤مه دائيييًن وُميييرارًا وشمٙميييرارًا ُمٜميييذ أيم ييير ُميييـ قمنمييييـ ؾميييٜم٦مو  يييذه 

دقمقشمٜمييي٤م ٓ سميييد ُميييـ اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦مو ا نقمييي٤مت إظميييرى ٓ شمّميييٗمٞم٦م قمٜميييد ٤م وٓ 

ٞم٦م سم٤مرزة ًمف يميؾ قميغم طمًي٥م ُمي٤م شمرسمٞم٦م قمٜمد ٤م إٓ قمغم  ذا اإلؾملم اًمذي ٓ ؿماّم

ورث ُمذ ٌيييييف أو ًسمييييي٤مءه وأضميييييدادهو وميييييل شم٘ميييييقم ىم٤مئٛمييييي٦م اعمًيييييٚمٛملم إٓ قميييييغم  ييييي٤مشملم 

 ٚمرلم ٓ يٛمٙمـ ٕطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن ٤ْمدل ذم ص رٝمن.ًماًمقؾمٞمٚمرلم ا

ٟم يييـ ٟمًرِميييٝمد قميييغم  يييذا اًميييذي ٟم٘ميييقل سمٌ ييي٨م ـمقييييؾ ضميييدًا ُمييي٤م أقمر٘ميييد أن أن 

ٟمٚم٘مٞمٝميي٤م ذم ُم ييؾ  ييذه اعمٜم٤مؾميي٦ٌمو  يًيي٤مقمد ذم إقميي٤مدة يم ييػم ُمييـ اعم يي٤م،ات اًمرييل يمٜميي٤م
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ٟم ـ ... ُم لً ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم ًمر٠ميمٞمد اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مو ٟمروي طمدي لم 

 ومٞمف:

إذا شم٤ٌميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر ورويٞمرؿ »: ¢احلدي٨م إول: ىمقًمف 

سميي٤مًمزرع وشمييريمرؿ ا ٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ام ؾمييٚمط ام قمٚمييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقمييف قمييٜمٙمؿ طمرييك  

أن  ¢ومٙمٜم٧م أىميقل: إذن  يذا احليدي٨م ىميد سميلم ومٞميف اًمرؾميقل  «قا إمم ديٜمٙمؿشمرضمٕم

اعمًييٚمٛملم إذا ومٕمٚمييقا يمييذا ويمييذا ذيميير أُم ٚميي٦م ُمييـ ... ومٙميي٤من يًييٚمط ام قمٚمييٞمٝمؿ ذًٓ ٓ 

يٜمزقميييف قمييييٜمٝمؿ طمرييييك يرضمٕمييييقا إمم ديييييٜمٝمؿو ذيميييير اًمييييداء و اًمييييدواءو وهيٛمٜميييي٤م أن  ٜميييي٤م 

قن ضمٞميدًا ًميف قميدة ُمٗمي٤م ٞمؿ اًمدواء و ق اًمرضمقع إمم اًمديـو واًمديـ اًمٞمقم يمن شمٕمٚمٛم

ًمٞمس وم٘ميط ذم إطمٙمي٤مم اًمنميقمٞم٦م سميؾ وذم اًمٕم٘مٞميدةو سميؾ وذم أس اًمٕم٘مٞميدة أٓ و يق 

اًمرقطمٞميييد وميييل ييييزال  ٜمييي٤مك اعملييييلم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم يٕمٞمِميييقن ُمٕمٜمييي٤م ويّميييٚمقن ُمٕمٜمييي٤م 

ويّميييقُمقن وَيجيييقن و يييؿ يٕمر٘ميييدون أن ُمٕمٜميييك ٓ إًميييف إٓ ام: ٓ رب إٓ امو ٓ 

طمٞمد إًمق ٞم٦م ومْملً قمـ أن يٗمٝمٛميقا شمقطمٞميد إؾمينء يٗمٝمٛمقن شمقطمٞمد اًمٕم٤ٌمدة أو شمق

 واًمّمٗم٤مت.

ومييي٢مذًا: اًمرضميييقع إمم اًميييديـ إٟمييين يٙميييقن سمييي٤معمٗمٝمقم اًميييذي يمييي٤من ييييقم أٟميييزل ام قميييز 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِييييل ﴿: ¢وضمييييؾ قمييييغم ٟمٌٞمييييف  ٧ُم قَمَٚميييي ْؿ ِديييييٜمَُٙمْؿ َوَأْتَْٛميييي اًْمٞمَييييْقَم َأيْمَٛمْٚميييي٧ُم ًَمُٙميييي

لَم ِديٜمًي٤م ُؿ اإِلؾمْي وُمي٤م أمجيؾ ُمي٤م ضمي٤مء ذم صي ٞم  اًمٌاي٤مري  [5:]المائددة﴾َوَرِوٞم٧ُم ًَمٙمُي

أن رضمييلً ُمييـ أطمٌيي٤مر اًمٞمٝمييقد ضميي٤مء إمم قمٛميير أُمييػم اعميي١مُمٜملم وم٘ميي٤مل: ييي٤م قمٛمييرل ًييي٦م ذم 

يمريي٤مب ام يٕمٜمييل: اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿو ًمييق ٟمزًميي٧م ومٞمٜميي٤م ُمٕمنميي هيييقد ٓختييذٟم٤م يييقم ٟمزوهليي٤م 

قمٞمدًاو ىم٤مل: ُم٤م  لع ومذيمر أي٦م  ذهو وم٘م٤مل: ًم٘مد ٟمزًم٧م ذم قمٞميد وقميغم قمرومي٦مو أي: 
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مجٕمييي٦مو ومٕميييره  يييذا احليييؼم ُميييـ اًمٞمٝميييقد قمٔمٛمييي٦م اإلؾميييلم سمييي٠من ام اُميييرـ قمٚميييٞمٝمؿ  ييييقم

 وأيمٛمؾ اًمٜمٕمٛم٦م سم٢ميمنل  ذا اًمديـ هلؿ.

ًميييذًمؽ ىمييي٤مل إُمييي٤مم دار اهلجيييرة ُم٤مًميييؽ سميييـ أٟميييس ر يييف امو ىمييي٤مل: ُميييـ اسمريييدع ذم 

ظمييي٤من اًمرؾمييي٤مًم٦م أىميييرؤوا ىميييقل ام  ¢ اً اإلؾميييلم يرا ييي٤م طمًيييٜم٦م وم٘ميييد زقميييؿ أن حمٛميييد

صمؿ قم٘مي٥م قميغم  [5]المائدة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ﴿ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومذيمر أي٦م:

ذًمؽ سم٘مقًمف: وٓ يّمٚم  ًظمر  ذه إُم٦م إٓ سمن صٚم  سمف أوهل٤مو ومن د يٙميـ يقُمتيذ 

ديٜمييي٤ًم ٓ يٙميييقن اًمٞميييقم ديٜمييي٤ًمو اًمقاىميييع أن ظميييله ُمييي٤م أراد ُم٤مًميييؽ ت٤مُمييي٤ًمو ُمييي٤م د يٙميييـ 

قم٘مٞمييدة صيي٤مر اًمٞمييقم قم٘مٞمييدة.. ُميي٤م د  يقُمتييذ ديٜميي٤ًم صيي٤مر اًمٞمييقم ديٜميي٤ًم.. ُميي٤م د يٙمييـ يقُمتييذ

يٙميييـ أطمٙم٤مُمييي٤ًم صييي٤مرت اًمٞميييقم أطمٙم٤مُمييي٤ًم.. ُمييي٤م د يٙميييـ ؾميييٚمقيم٤ًم وأظملىمييي٤ًم صييي٤مر اًمٞميييقم 

ؾمٚمقيم٤ًم وأظملىم٤ًمو  ذا ي٤م يِمػم إمم أٟمف ٓ سمد ُمـ شمّمٗمٞم٦م  يذا اًميديـ يي٤م دظميؾ ومٞميف 

 ي٤م أٟمرؿ شمٕمٚمٛمقن شمٗم٤مصٞمٚمف.

يمؾ ُميٜمٝمؿ   ذه اًمرّمٗمٞم٦م ًمق اضمرٛمع قمٚمٞمٝم٤م أًمقه قمٚمنء اعمًٚمٛملم اعمراّمّملم

ذم قمٚمٛمييفو  ييذا ذم شمٗمًييػمهو و ييذا ذم طمدي ييفو و ييذا ذم وم٘مٝمييفو و ييذا ذم ًمٖمرييف إمم 

ًظمييره: ٕن  ييذه إُمييقر يمٚمٝميي٤م ُمييـ اًمقاضمٌيي٤مت اًمٙمٗم٤مئٞميي٦م إذا ىميي٤مم ايي٤م اًمييٌٕمض ؾميي٘مط 

ِمييٕمر سميي٠من  ييذا اًمقاضميي٥م اًمٙمٗميي٤مئل ىمييد ـ اًمٌيي٤مىملمو ومٝمييؾ أن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٦م شماحلييؼ قميي

ومٞمييف ٟم٘مييص يم ييػم ويم ييػم ضمييدًاو  ييذا ُميي٤م ىميي٤مم سمييف قمٚميينء اعمًييٚمٛملمع أٟميي٤م أقمر٘مييد أن  ييذا 

ٟمٕمٜمل ٟم ـ سم٤مًمرّمٗمٞم٦م: ٕن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًلم ىم٤مل: إذا ومٕمٚمرؿ يمذا ويمذا وم٤مًميدواء 

 ييق اًمرضمييقع إمم اًمييديـو أي ديييـ  ييذاع  ييق اًمييديـ اًمييذي ذيميير ذم اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿو 

إذًا: ْيي٥م أن ٟمٕمرٜمييل سم٢مرضميي٤مع اعمًييٚمٛملم ًمٗمٝمٛمٝمييؿ ًمٚمييديـ إمم ُميي٤م يميي٤من ... قمٚمٞمييف ذم 
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 ٦م واًمر٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ.زُمـ اًمّم ٤مسم

 ييذا احلييدي٨م اًمييذي يرٕمٚمييؼ سم٤مإلؿميي٤مرة إمم أٟمييف ٓ سمييد ُمييـ شمّمييٗمٞم٦م  ييذا اًمييديـ عميي٤م 

يمييي٤من همريٌييي٤ًم قمٜميييفو وسمييي٤مب آشمٌييي٤مع ذم اًميييديـ ووضميييقد أيم ييير قمٚمييينء اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم 

ي٘مقًمقن سم٤مًمٌدقم٦م احلًٜم٦م ويٗمنون إطم٤مدي٨م قمغم همػم شمٗمًػم ٤م وير٠موًمقس٤م قمغم 

ومنوه سمن يًير ل  «ؾمـ ذم اإلؾملم ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ُمـ»همػم شم٠مويٚمٝم٤م يمٛم ؾ طمدي٨م: 

إقمجٛمييل أن ي٘ميييقل ُمٕمٜمييي٤مه ُميييـ اسمريييدع ذم اإلؾميييلم سمدقمييي٦م طمًيييٜم٦مو و يييذا أيْمييي٤ًم يمٜمييي٤م 

 ذيمرٟم٤م يمٚمٛم٦م ـمقيٚم٦م طمقًمف.

شمريداقمك قمٚميٞمٙمؿ »أقمقد إمم احلدي٨م اًم ٤مين: و ق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم: 

قُمتييٍذ ييي٤م رؾمييقل إُمييؿ يميين شمييداقمك إيمٚميي٦م إمم ىمّمييٕمرٝم٤مو ىميي٤مًمقا: أوُمييـ ىمٚميي٦م ٟم ييـ ي

امع ىميييي٤مل: ٓو سمييييؾ أٟمييييرؿ يقُمتييييٍذ يم ييييػم وًمٙمييييٜمٙمؿ هم يييي٤مء يمٖم يييي٤مء اًمًييييٞمؾو وًمٞمٜمييييزقمـ ام 

اًمر ٌييي٦م ُميييـ ىمٚميييقب قميييدويمؿ وًمٞم٘ميييذومـ ذم ىمٚميييقسمٙمؿ اًميييق ـو ىمييي٤مًمقا: وُمييي٤م اًميييق ـ يييي٤م 

 ذا احلدي٨م يرٓمٚمي٥م ُمٜمي٤م أن سيرؿ  «رؾمقل امع ىم٤مل: طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا ٞم٦م اعمقت

 سم٤مًمؽمسمٞم٦م قمغم أؾم٤مس اإلؾملم اعمّمٗمك.

ُميييـ ذًميييؽ: أٓ شم٠مظميييذٟم٤م ذم ام ًمقُمييي٦م ٓئيييؿو أي: ٓ ٟماِميييك أطميييدًا إٓ ام شمٌييي٤مرك  

ُم ييييييؾ اعميييييي١مُمٜملم ذم شمييييييقادد ؿ »وشمٕميييييي٤مممو وأن ٟمٙمييييييقن يميييييين ىميييييي٤مل قمٚمٞمييييييف اًمًييييييلم: 

وشمييرا ٝمؿ يمٛم ييؾ ا ًييد اًمقاطمييد إذا اؿمييرٙمك ُمٜمييف قمْمييق شمييداقمك ًمييف ؾميي٤مئر ا ًييد 

طم٘م٘مييقا  ييذا  أن قمييغم ُميي٤م ومييٞمٝمؿ ُمييـ شمٙمييرلتاعمًييٚمٛمقن ومٝمييؾ   «سم٤مًمًييٝمر واحلٛمييك

احلدي٨م اًمقاطمد و ق يم٤م ًد اًمقاطميدع ُميع إؾميػ ٓ شمّميٗمٞم٦م ىم٤مئٛمي٦م يمين يٜمٌٖميل 

وٓ اًمؽمسمٞميي٦م أيْميي٤ًم ُمر ٘م٘ميي٦م يميين يٜمٌٖمييل وإٟميين  ييؿ أومييراد ومج٤مقميي٤مت ُمرٗمرىميي٦م ًمٙمييـ ٓ 
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 شمقضمد راسمٓم٦م سمٞمٜمٝمؿ قمغم أؾم٤مس ُمـ  ذا اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم .

ؾميي٤مس ومٝمييل وم٤مؿمييٚم٦م وٓ ُمٜميي٤مصو وأٟميي٤م أقمر٘مييد يمييؾ مج٤مقميي٦م ٓ شم٘مييقم قمييغم  ييذا إ

واًمريي٤مري  ُمٜمييذ أيم يير ُمييـ ٟمّمييػ ىمييرن  ُمييـ اًمزُميي٤من أيمييؼم دًمٞمييؾ قمييغم ذًمييؽ: ٕن  ٜميي٤مك 

سمٕميض ا نقمي٤مت يريميزون إلىم٤مُمي٦م اًمدوًمي٦م اعمًيٚمٛم٦م ُميـ أيم ير ُميـ ؾميرلم أو ؾمييٌٕملم 

ؾميييٜم٦م و يييؿ قميييغم اًمٜمٔمييي٤مم اًمٕمًيييٙمري ذم سمٕميييض اًميييٌلد اًمٕمرسمٞمييي٦م: ُمٙم٤مٟميييؽ رواحو ذم 

 طمريم٦م ًمٙمـ ُم٤م ذم شم٘مدمو اًم٥ًٌم:

 هااس دااسع ودااسع   اا م أورد

 

 

 

  س هكذا ياس داسع را رد ا  ا  

 (16a/00:13:51)رحلة النور  
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 باب ميُ

 ؽ اًمًلم.ٞم  قمٌد اًمر ـ سمـ قمٌد ا ٤مًمؼ ي٘مرئـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم  اًمِم ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمف اًمًلم ور ٦م ام وسمريم٤مشمف.. أيْم٤ًم أىمرئف ؾملُمل. اًمِمٞم :

 ( 00:  16: 34/ 212) اهلدى والنور / 
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 متفسقات حْل العنل 

 الطٔاضٕ ّادتناعٕ
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 اإلمازٗ ّالبٔع٘ 

 يف ادتناعات
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 حهه ما تفعلُ ادتناعات  

 مً تأمري أمساٛ...

: شمقضميييد أن ذم اًمًييي٤مطم٦م اإلؾميييلُمٞم٦م قمنميييات ُميييـ ا نقمييي٤مت ويمٚمٝمييي٤م اًمًييي١مال

ضمع ا لومي٦م اإلؾميلُمٞم٦م ومينذا قميغم  شمزقمؿ أس٤م ؾمؽُمضمع ا لوم٦م اإلؾملُمٞم٦م أو ؾميؽَمْ

أن يٗمٕمييؾ: أن يٕمٛمييؾ اًمّميي٤محل٤مت وييي١مُمـ سميي٤مم قمييز وضمييؾ يميين ام ؾمييٌ ٤مٟمف  اعمًييٚمؿ

وشمٕمييي٤ممم وقميييد أن اًميييذيـ وقمٛمٚميييقا اًمّمييي٤محل٤مت أن يًيييراٚمٗمٝمؿ ذم إرضو يٕمٜميييل: 

.... ظملوم٦م سمٕمدُم٤م ٟمٚمرزم سم٘مقل ام ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤مممو أم شمٙمقن  ٜمي٤مك ومتي٦م ُميـ اًمٜمي٤مس 

 يًرِم٤مرون صمؿ ي١مُمرون أطمدًا أو..

 لوميي٦م وا لوميي٦م ٓ شم٘مٌييؾ اًمرجزئيي٦م وميي٢مذا يميي٤من اعم٘مّمييقد اإلُميي٤مرة اًمٕم٤مُميي٦م  ييل ا اًمِمييٞم :

سم٤مإلُميي٤مرة  ييق شمٜمٔمييٞمؿ أُمييقر مج٤مقميي٦م ًمرًييٝمٞمؾ اًمقصييقل إمم ومٝمييؿ اًمنمييع أوًٓ ومٝمييًن صيي ٞم ٤ًم 

صمؿ اًمٕمٛمؾ سمف ومٝمٜم٤م ٓ ُم٤مٟمع ُمـ شمٕمدد إُمراء سمنميط واطميد: أن ٓ يٙميقن سميلم  ي١مٓء قميداوة 

 .ٙمر٤مب وذم اًمًٜم٦موسمٖمْم٤مءو وإٓ ومٞمٙمقن إُمر ُمـ اًمٗمرىم٦م اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذم اًم

أُم٤م أن ي٤ٌميع ؿماص سم٤مؾمؿ إُمػم اًمٕم٤مم ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ومٝمذا ذم اقمر٘م٤مدي 

ُمييـ حمييدصم٤مت إُمييقر وًمييذًمؽ ومييل ْييقز أن ٟمٜمّميي٥م أُمييراء سمٛمٕمٜمييك اًمقٓييي٦م اًمٕم٤مُميي٦م 

ود ي٤ٌميع ُمـ قم٤مُمي٦م اعمًيٚمٛملم وإٟمين ُمـي ـم٤مئٗمي٦م طميزسمٞملمو وذم  يذه احل٤مًمي٦م طمٞميٜمن شمرٙمي٤مصمر 

ل ًمٚمٛمًيييٚمؿ أن ير يييزب ًمٓم٤مئٗمييي٦م ُمٜمٝمييي٤م دون أظميييرى: ٕن ا نقمييي٤مت وإطميييزاب وميييل يٜمٌٖمييي

 ييذا اًمر ييزب  ييق قمييلم اًمرٗمييرق اعمٜمٝمييل قمٜمييف  قميي٤ًمو وإٟميين قمٚمٞمييف أن ي٠مظمييذ ُميـي يمييؾ مج٤مقميي٦م 

 .ظمػم ُم٤م قمٜمد ؿ وٓ يرٕمّم٥م ًمٓم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى

 .. : .. (3. : 9/ 51) اهلدى والنور /
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 اإلمازٗ يف ادتناعات اإلضالمٔ٘

ًمِمييٞم  سمٕمييض ا نقميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م اًمرييل شمييدقمق إمم اًمٕم٘مٞمييدة اًمًيي٤مئؾ : ومْمييٞمٚم٦م ا

٤م وأُميييراء ومرقمٞميييقن و وشمٚميييزم أشم٤ٌمقمٝمييي٤م سمٓم٤مقمييي٦م  ييي١مٓء  اًمًيييٚمٗمٞم٦م و شمرايييذ هلييي٤م أُميييػًما قم٤مًُمييي

ن  ييذه اإلُميي٤مرة  قمٞميي٦م واضمٌيي٦م اًمٓم٤مقميي٦م و وأن ُمٕمّمييٞمرٝم٤م ُمٕمّمييٞم٦م إإُمييراءو وشم٘مييقل : 

 ك عومن رد «ُمـ قمَم أُمػمي وم٘مد قمّم٤مين»م ورؾمقًمف و ويًردًمقن سم دي٨م : 

ُميييـ »ؾميييردٓل ُمٝمٚمٝميييؾو ٕن ىمقًميييف قمٚمٞميييف اًمًيييلم : اًمِميييٞم  : واوييي  أن  يييذا آ

ومٝمييذا إُمييػم اًمييذي ٟمّميي٥م ٟمٗمًييف و قمييغم مج٤مقميي٦م ُمييـ  «قمَميي أُمييػمي وم٘مييد قمّميي٤مين

ره ع إن اًمٜمٌيل صيغم قمٚمٞميف وًًميف  اًمٜم٤مس و يٌٚمٖمقن إًمقه أواعمليلم و ُمـ اًمذي أُمّي

 أُمييػًما و ومٌلؿمييؽ وؾمييٚمؿ  ييق اًمرؾمييقل اعمرؾمييؾ قم٤مُميي٦م إمم اًمٜميي٤مس يم٤موميي٦م و وميي٢مذا ومّم 

وضميي٥م إـم٤مقميي٦م  ييذا إُمييػم ووا ٚمٞمٗميي٦م اًمييذي ييي٠ميت ُمييـ سمٕمييد اًمرؾمييقل قمٚمٞمييف اًمًييلم 

يٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم و ُميـ طمٞمي٨م أٟميف ْي٥م إـم٤مقمريف 

ًٓ و ٕن ام ي٘ميييقل :  ٜمُْٙمْؿ ﴿أو ِر ُِميييي َُْمييي ْٕ قَل َوُأوزِم ا ؾُميييي قا اًمر  ٞمُٕمييي
قا ام َ َوَأـمِ ٞمُٕميييي

 ﴾وَأـمِ

رؾميييييقل واضمٌييييي٦م يم٢مـم٤مقمييييي٦م ام قميييييز وضميييييؾ و وًميييييذًمؽ ىمييييي٤مل شمٕمييييي٤ممم ُمٙميييييرر وم٢مـم٤مقمييييي٦م اًم

قَل ﴿اًمٗمٕمييييؾ ؾُميييي قا اًمر  ٞمُٕميييي
قا ام َ َوَأـمِ ٞمُٕميييي

صمييييؿ عميييي٤م ذيميييير أوزم إُميييير د ي٘مييييقل :  ﴾وَأـمِ

يم٢مـم٤مقميي٦م اًمرؾمييقل و وإٟميين  ؾميير٘ملًٓ اشمٙمييقن  وأـمٞمٕمييقا أوزم إُميير ٓن إـميي٤مقمرٝمؿ ٓ

٤م إلـمييييي٤مقمرٝمؿ ًمرؾمييييقل  ف قمٚمٞمييييف اًمّميييييلة و وم٘مقًمييييي ¢شمٙمييييقن إـم٤مقميييي٦م أوزم إُمييييير شمًٌٕميييي



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

87 

 يذا  «ُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل و وُمـ قمَم أُميػمي وم٘ميد قمّمي٤مين»واًمًلم : 

ٓ يّميي  سمقضمييف ُمييـ اًمقضمييقه دًمييٞمًل قمييغم أٟمييف ْييقز ًمٙمييؾ مج٤مقميي٦م هلييؿ ُمييٜمٝم٩م و هلييؿ 

ُمًٚمؽ ظم٤مص وًمق أٟمف يم٤من قمغم اًمنمع و ْٓقز هلؿ أن يرايذوا أُميػًما ٕن ذًميؽ 

وإٟميين  ييذا إُمييػم اًمييذي ْيي٥م إـم٤مقمرييف و  يزييد اعمًييٚمٛملم شمٗمِرىميي٦م وشم٤ٌمقمييًدا وؿميي٘م٤مىًم٤م و

 ييق اًمييذي وٓه اإلُميي٤مرة اإلُميي٤مم إول و أٓ و ييق ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملم و وًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م 

أىمقل دائًن وأسمًدا و إطم٤مديي٨م اًمريل ضمي٤مءت قميـ اًمٜمٌيل صيغم ام وقميغم ًًميف وؾميٚمؿ 

ـ ُمٓمٚم٘م٦م أو قم٤مُم٦م و ومٞمج٥م أن شمٗمن قمغم وقء شمٓمٌٞمؼ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  هل٤م و د يٙم

بييي٧م  يييذا اإلُمييي٤مم أُميييراء سميييل ؿميييؽ و إلدارة  وػ اًمّمييي٤مًم  إٓ إُمييي٤مم واطميييدذم اًمًيييٚم

 ييؽ ًمييف  ؿمي١مون اًمدوًمي٦م طمًيي٥م ُمي٤ميراه ذًمييؽ اإلُمي٤ممو اًمييذي يّمي  زم أن أىمييقل ٓ

إذا »ىميييد ىمييي٤مل يمييين ذم صييي ٞم  ُمًيييٚمؿ :  ¢ذم  يييذه اًمٌدايييي٦م اًمٙميييؼمى و ٕن اًمٜمٌيييل 

يٙمييقن ْييقز أن   ييذا ٟمييص  ييي  قمييغم أٟمييف ٓ  «ًظمرمليي٤م ا ٚمٞمٗمرييلم وميي٤مىمرٚمقسمقيييع 

 ٜميي٤مك ظمٚمٞمٗمريي٤من أي أُمييػمان و يمييؾ ُمييٜمٝمن ييي٠مُمر مج٤مقمرييف و ومٝمييذا يزيييد ذم اًمٜميي٤مس يميين 

 .ىمٚمٜم٤م ومرىم٦م وولٓ

قمييغم وطمييدة اإلُميي٤مم اًمييذي ًمييف صييلطمٞم٦م  ٦ماعمًييٚمٛمقن قمييغم اعم ٤مومٔميي ىوىمييد ضميير

طميدث  شم٘مرْمٞمف ُمّمٚم ٦م اعمًٚمٛملمو أُم٤م ُم٤م اًمر٠مُمػم سمٕمد ذيمرٟم٤م يمن ذيمرٟم٤مو طم٥ًم ُم٤م

همييؽمار ايي٤م و ٤م رة يٜمٌٖمييل ُملطمٔمرٝميي٤م وقمييدم آذم  ييذا اًمزُميي٤من و ومٝمييل ذم اًمقاىمييع فميي

ٕن قم٤مىمٌيي٦م ذًمييؽ و أن يٙمييقن اعمًييٚمٛمقن ؿمييٞمًٕم٤م وأطمزاسميي٤م و وام قمييز وضمييؾ ي٘مييقل ذم 

يمِلَم ﴿ ي  اًمٙمر٤مب اًمٙمريؿ :  ـَ اعمُْنْمِ قا ِدييٜمَُٝمْؿ * َوٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم ىمُي ـَ وَمر  ِذي ـَ اًم ي
ُمِي

َدهْيِْؿ وَمرِ  ْزٍب سمِيييَن ًَمييي ؾُّ طِمييي ٞمَٕم٤ًم يُمييي
٤مُٟمقا ؿِمييي قنَ َويَمييي أٟمٙمييير أن  و أٟمييي٤م ٓ[ 52-53: ] الددد:و ﴾طُمييي
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أٟمٙميير أن يٙمييقن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٦م ُميي ًل  يٙمييقن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٤مت ُمرٕمييددة إ ييداه و ٓ

يٕمٛمٚميقا ُمي ًل  شمرقمم شم٘مقيؿ قم٘م٤مئد اعمًيٚمٛملم وشمّمي ٞم  ُمٗمي٤م ٞمٛمٝمؿ وقمٌي٤مداهتؿ و ٓ

ذم اًمري٤موييييي٦م و وٓ أٟمٙمييييير سم٤مًمرييييي٤مزم أن يٙميييييقن  ٜمييييي٤مك مج٤مقمييييي٦م خمرّمييييي٦م ذم شمٕمييييي٤مـمل 

:  و عم٤م قمٚمؿ ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًلم٦م سم٘مّمد شم٘مقي٦م أسمدان اعمًٚمٛملماًمقؾم٤مئؾ اًمري٤موٞم

 .«اعم١مُمـ اًم٘مقي أطم٥م وأومْمؾ قمٜمد ام ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وذم يمؾ ظمػم»

أٟمٙميييير أن يٙمييييقن  ٜميييي٤مك مج٤مقميييي٦م شمٕمٛمييييؾ ُميييي ًل ومييييٞمن يًييييٛمك اًمٞمييييقم سم٤مإلىمرّميييي٤مد  ٓ

ظمييييرى شمٕمٛمييييؾ ذم اًمًٞم٤مؾميييي٦م و ووو إمم ًظمييييره و وًمٙمييييـ أؿمييييؽمط  ـًميييي٤م أومج٤مقميييي٦م 

يٙمييقن  يي١مٓء يمٚمٝمييؿ يٕمٛمٚمييقن ذم دائييرة اإلؾمييلم وقمييغم وييقء اًمٙمريي٤مب  واطمييدا أن

ٟمٗميي٤م إمم ًظمييرله ختّمّميي٤مهت٤م و اًمرييل أ ٟميي٤م اواًمًييٜم٦م و أُميي٤م إىمييرار اًمرجٛمٕميي٤مت قمييغم 

سمٕمْمييٝم٤م و دون رسمٓمٝمييؿ سمٛمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م و ومٝمييذا ُمٕمٜميي٤مه إىمييراًرا ًمرٗمييرق إُميي٦م 

ًمٙمرييي٤مب وإًم٘مييي٤مء صيييٌٖم٦م اًمنميييقمٞم٦م قميييغم ُم يييؾ  يييذا اًمرٗميييرق و و يييق خمييي٤مًمػ ًمٍميييي  ا

يٜمٌٖمييل أن ٟمقضمييد أُمييراء يٌيي٤ميٕمقن يميين يميي٤من يٌيي٤ميع ا ٚمٞمٗميي٦م  و ييي  اًمًييٜم٦م و وميي٢مذن ٓ

ُميييي٤مٟمع سمٓمٌٞمٕميييي٦م احليييي٤مل أن يٙمييييقن ًمٙمييييؾ مج٤مقميييي٦م ٟمٔميييي٤مم و ٕن  ييييذا  إول و وإٟميييين ٓ

ٟمرشمي٥م قمٚمٞميف  اًمٜمٔم٤مم  ق اًميذي يقصيؾ ا نقمي٦م إمم أ يداومٝم٤م اعمنميوقم٦م و وًمٙميـ ٓ

ُر ؿ و يمين ضمي٤مء ذم اًمًي١مال شمٚمؽ إطمٙم٤مم اًمريل يم٤مٟمي٧م ظم٤مصي٦م سم٤م ٚمٗمي٤مء صميؿ سمين  أُمّي

ٝمؿ  اًمييذيـ ئأسيؿ يًييردًمقن اييذا احلييدي٨م وسم٤مًمريي٤مزم أن سمٕمْميٝمؿ يٓمٌ٘مييقن قمييغم أُمييرا

سمٞمٕمي٦م ُمي٤مت  فُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مي»ي٤ٌميٕمقسؿ ُم ؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم : 

و  ييذا إُميػم ًميٞمس  يق اًمييذي ذًمؽ ومٝمييؿ يي١مُمرون أُميػًما وي٤ٌميٕمقٟميفوًمي «ُمٞمرري٦م ضم٤م ٚمٞمي٦م

ُمـ ىمقة وُمـ قمٚمؿ ُم٤م أوشمقا وإٟمن قمغم اعمًٚمٛملم أن يٕمٛمٚمقا سمٙمؾ  ٥ْم أن ي٤ٌميع و
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و إلقميييي٤مدة اعمجرٛمييييع اإلؾمييييلُمل اًمييييذي يرٓمٚميييي٥م أن ي٘مييييقم قمٚمٞمييييف رضمييييؾ واطمييييد و ييييق 

ا ٚمٞمٗميي٦م و اًمييذي ْيي٥م قمييغم يمييؾ اعمًييٚمٛملم أن يٌيي٤ميٕمقه و أُميي٤م  ييذه ا نقميي٦م شميي٠مُمر 

قا ُمٞمريييي٦م قمٚمٞمٝميييي٤م أُمييييػًما و وشمقضميييي٥م قمييييغم إومييييراد اًمٌٞمٕميييي٦م و وأسييييؿ إذا د يٌيييي٤ميٕمقا ُميييي٤مشم

ْييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ أن  ضم٤م ٚمٞميي٦م و ومٝمييذا ُمييـ بريييػ اًمٙمٚمييؿ قمييـ ُمقاوييٕمف و ييذا ييي٤م ٓ

 ي٘مع ومٞمف .

 (01:58:26/ : ...وتكرر يف45: 56/أ/15أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 باب ميُ

يم٤ٌمر اًم٘مقم ًمٕمٚمٝميؿ ييروه.. إمم ًظميرهو ًمٙميـ أن احليدي٨م يي٤م ؿميٞم  قميـ اإلظميقة 

 اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م وُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػو ويٛمٙمييييـ اًمييييذيـ  ييييؿ أصييييلً إن ؿميييي٤مء ام قمييييغم

اظمرلوم٤مت إُم٤م ُم لً  ذا ي١مُمـ سم٢مُم٤مرة يم٢مُمي٤مرة اًمًيٗمر ُمي٤م ذم سمٞمٕمي٦م يٕمٜميل جميرد إُمي٤مرة 

ًمرٜمٔمٞمؿ احل٤ملو و ذا يٜمٔمر ُمي٤م ذم داقميل ًمرًيٛمٞمرٝم٤م ايذه اًمّميقرة وإٟمين  يذا رئيٞمس 

 و ذا ٟم٤مئ٥م رئٞمسو يمٚمٝم٤م شمٜمٔمٞمؿ يٕمٜمل إدارة ... اًمدقمقة.

 ُم٤م ذم ُم٤مٟمع أسمدًا. اًمِمٞم :

 وإن ؾمٛمل سم٠مُمػم أو همػم أُمػمع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 وم٤مٓظمرله اذه اًمّمقرةو ٕٟمف سمٕمْمٝمؿ.. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ ُميي٤م يرشمٌييقن أطمٙميي٤مم اإلُميي٤مرة اًمٙمييؼمى قمييغم  ييذه اإلُميي٤مرةو  ييذا  ييق  اًمِمييٞم :

 اعمٝمؿ.

 ُم٤م أضمد اًمّمقرة أسمدًا. ُمداظمٚم٦م:

  ٙمذا. أىمقل ُم٤م يرشمٌقنو يٕمٜمٞمٜم٤م أن يرشمٌقا ذًمؽو أٟم٤م ُم٤م أؾمٚمؽ يٗمٕمٚمقن اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

80 

 ييي٤مهو يٕمٜمييل وميييلن ذم ًمٗمٔمييي٦م إُمييػم.. رئيييٞمس ا نقميي٦م قمٜميييد ؿ.. وميييلن  اًمِمييٞم :

رئييٞمس اًمنميييم٦م  ييذه.. ومييلن ُمييدير اعمدرؾميي٦مو ُميي٤مذا ذم  ييذهو ُميي٤م ومٞمٝميي٤م  ءو ًمٙمييـ 

ُميييدير اعمدرؾمييي٦م أُمييير سمييي٠مُمر  يييق ذم إصيييؾ أٟميييف ُمٌييي٤مح  قمييي٤ًم ًمٙميييـ ُمييي٤م ْييي٥م قميييغم 

  يييق اًميييذي أُميييرو ومٝميييذه إطمٙمييي٤مم أظميييريـ أن يرٌٜميييقه يمييين ًميييق يمييي٤من أُميييػم اعمييي١مُمٜملم

اعمرٕمٚم٘م٦م سم٤مإلُم٤مرة اًمٙمؼمى إذا د شمٕمط ًمإلُم٤مرة اًمّمٖمرىو ظمٚمٞمٜمي٤م ٟمًيٛمٞمٝم٤م إُمي٤مرةو إذا 

د شمٕمط  ذه إطمٙم٤مم ا ٤مص٦م سم٤مإلُم٤مرة اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مرة اًمّمٖمرى ُم٤م ذم ُم٤مٟمع ُمـ 

 شمًٛمٞمرف أُمػم: ٕٟمف احل٘مٞم٘م٦م شمرٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مين وًمٞمس سم٤مًٕمٗم٤مظ.

اًمٌٞم٧م قمغم شمقاويٕمف إذا ُمي٤م صي٤مر ومٞميف شمٜمٔميٞمؿ يّميػم ومٞميف وم٢مذًا: اًمرٜمٔمٞمؿو يٕمٜمل  ذا 

ومقىو ُم٤م يًير٘مٞمؿ اًمٕمٚميؿ.. إمم ًظميرهو ومٝميذا اًمرٜمٔميٞمؿ ٓ سميد ُمٜميفو ًمٙميـ اًمرٜمٔميٞمؿ ذم 

واىمع اًمٞمقم أن ُم لً رئٞمس احلزب اًمٗملين إذا أُمر ا نقم٦مو أي: اعمٜمرٛملم إًمٞمف أن 

ْييقز ذم  شم٘ميي٤مـمٕمقا ا نقميي٦م اًمٗملٟمٞميي٦مو ظمييلص وضميي٥م شمٜمٗمٞمييذ  ييذا إُمييرو ومٝمييذا ُميي٤م

 اإلؾملم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

قمٗمقًا ٓ شم٘مؾ  ذا اًمٙملم: ٕن أٟمي٤م ُمي٤م أشمٙمٚميؿ قميـ.. أييقه أشمٙمٚميؿ سمّميقرة  اًمِمٞم :

 قم٤مُم٦مو و ذا ي٘مع يم ػمًا ويم ػمًا سملم إطمزاب.

 ٜميي٤م ذم قميينن صييدر ىمييرار ُمييـ مج٤مقميي٦م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم سمٛم٘م٤مـمٕميي٦م إًمٌيي٤مين 

رار أيم ير ُميـ ؾميٜم٦مو إييف  يذا وُمـ  ق يٕمره سم٠مٟمف ُمـ إظمقان إًم٤ٌمينو وٟمٗمذ  يذا اًم٘مي

 ء ُم١مؾميييييػ ضميييييدًاو سمٕميييييديـ ومرصييييي٦م ًمٚمجنقمييييي٦م ُميييييـ إظميييييقان اعمًيييييٚمٛملم: ٕسيييييؿ 



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

83 

َييييييييون دروس إًمٌيييييي٤مينو وأٟمييييييذروا ؾميييييير٦م أؿمييييييٝمر يًييييييٛمقينو ُميييييي٤مذا يًييييييٛمقنع 

أيييقه أطمًييٜم٧م. ؾميير٦م أؿمييٝمر يٜمييذروه ذم إولو ىميي٤مًمقا ًمييف: ُميي٤م  مجييدونو ْٛمييدوك.

٤منو مج٤مقمي٦م واطميدةو يمي٤من ْقز شميقازم ا نقمي٦م وشميقازم وميلنو وٓءييـ ٓ ْرٛمٕمي

شمٙمريؾ  هأص ٤مب  ١مٓء اًمذيـ أٟمذروا ومجدوا: ي٤م مج٤مقم٦م اًمِمٞم  إًم٤ٌمين ُم٤م قمٜمد

وٓ بزبو سمؾ  ق َي٤مرب يمؾ  ذه إؿمٞم٤مءو إٟمن  ق قمٜمده قمٚمؿو وٟم يـ ٟمًيرٗمٞمد 

قمٜمييده ُمييـ اًمٕمٚمييؿ ُميي٤م ٓ ٟمًييرٗمٞمده قمٜمييد أظمييريـو ُميي٤م  ييق ُمٕمٜمييك أٟمييف سمييدائٞم٤ًم ُميي٤م يّمييػمو 

ا٤مصو ىميي٤مًمقا: ٓ يّمييػم  ٙمييذا اًمٜمٔميي٤ممو سمٕمييد ؾميير٦م أؿمييٝمر ٟم ييـ ُميي٤م ٟمييقازم أومييرادًا وأؿميي

اشمّمٚمقا اؿ أرؾمٚمقا وراء ؿ وم٘م٤مًمقا هلؿ: أٟميف سمٚمٖمٜمي٤م ٓ شمزاًميقنو أي ٟمٕميؿ وًميـ ٟميزالو 

إذًا ومّمييٚمقاو سمٕمييد اًمرجٛمٞمييد طمّميييؾ اًمٗمّمييؾ.  ييذه ـم٤مقميي٦م قمٛمٞمييي٤مءو  ييذا ُميي٤م ْيييقز ذم 

اإلؾملمو ا ٚمٞمٗم٦م اًمذي ي٤ٌميع ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم يٙمقن ىمد اشمّمػ سمّمٗم٤مت يٚمٞمؼ 

أن يٙمييقن إُم٤مُميي٤ًم ًمٚمٛمًييٚمٛملم إُم٤مُميي٦م يمييؼمى: يٙمييقن قم٤معميي٤ًم.. يٙمييقن صيي٤محل٤ًم.. يٙمييقن 

 طمٙمٞمًن.. يْمع إؿمٞم٤مء ُمقاوٕمٝم٤م.. إمم ًظمره.

ىمد يٙمقن رئٞمس مج٤مقم٦م ىمد َيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل امو ٟمٗمًف رئٞمس ا نقم٦مو ىمد 

يٙمييقن ذم أ ييؾ سمٞمرييف ًمييٞمس يميين أُميير ام ورؾمييقًمف.. إمم ًظمييرهو ُمييع ذًمييؽ إذا اختيييذ 

شمٜمٗمٞمذهو  ذا اًمذي ٟم يـ ٟمٜمٙميره أؿميد اإلٟمٙمي٤مرو ٓ ٟمٜمٙمير اًمرٜمٔميٞمؿ إلدارة  ىمرار ومٞمج٥م

أُمييقر دار.. ُمدرؾميي٦م.. مج٤مقميي٦م.. إمم ًظمييرهو ًمٙمييـ ٟمٜمٙميير شمٜمٔمييٞمًن ييي١مدي إمم خم٤مًمٗميي٦م 

 إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

اًمٌٞمٕم٦م ُم لً ُم٤م ذم ذم اإلؾملم سمٞمٕم٦م إٓ ًمِمياص واطميد ذم اًميدٟمٞم٤م و يق ا ٚمٞمٗمي٦م 

إذا سمقييييع  ٚمٞمٗمريييلم  »٘مييي٤ًم هليييذا اعمٕمٜميييك: اعمًيييٚمؿ: وًميييذًمؽ ىمييي٤مل قمٚمٞميييف اًمًيييلم ب٘مٞم
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و أن يميييؿ أُميييػم يٌييي٤ميع قميييغم وضميييف إرض اإلؾميييلُمٞم٦مع وإُمييي٤مرة «ومييي٤مىمرٚمقا ًظمرملييي٤م

ْيي٥م ـم٤مقمرييف ـم٤مقمييي٦م قمٛمٞميي٤مءو إذا ىميي٤مل ىمييي٤مـمع وملٟميي٤ًم ظمييلص ي٘مييي٤مـمعو  ييذا ُميي٤م ْيييقز 

 إؾملُمٞم٤ًم.

 ومٚمذًمؽ ٓ يٙمقٟمقا ذم طمرج ُمـ ُم ؾ  ذا اًمرٜمٔمٞمؿو وًمٜمًٛمل شمٜمٔمٞمًن إداري٤ًم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ... وم٘مطو ُم٤م ذم ُم٤مٟمع ُمٜمف أسمدًا. اًمِمٞم :

... اإلُميي٤مرة اًمّمييٖمرى ... ذم اًمًييٗمر  ييذه ىم٤مقمييدة ... يميي٤من إُميير ُمٌيي٤مح  ُمداظمٚميي٦م:

... 

ٟمٕمييؿ يٓميي٤معو ًمٙمييـ ٓ يؽمشميي٥م ُمييـ ُمٕمّمييٞمرف ُمٕمّمييٞم٦م ُمييـ ٓ يٓمٞمييع ا ٚمٞمٗميي٦م  اًمِمييٞم :

اعمًٚمؿو أي أيْم٤ًم إـم٤مقم٦م إداريي٦م ًمرٜمٔميٞمؿ ؾميٚمقك ا نقمي٦م سمٕمْميٝمؿ ُميع سمٕميض طمريك 

ُميـ أـمي٤مقمٜمل » سمٚمد ؿو ًمٞمس  ق اًمذي ىمي٤مل قمٜميف اًمرؾميقل قمٚمٞميف اًمًيلم: يٕمقدوا إمم

و ًمٞمس  ذا  ق أُمػم اًمًيٗمرو ومٝمٛمي٧م «وم٘مد أـم٤مع امو وُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل

 قمكمع

 : إذًا  ق ا ٚمٞمٗم٦معظمٚم٦ماُمد

 ا ٚمٞمٗم٦م ًمٙم٤منو ؾمقه ٟمدٟمدن طمقل  ذا. اًمِمٞم :

 أُمػم اًمًٗمر إذا قميص ... ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػع اًمِمٞم :
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 اًمًٗمر إذا قميص ... ُمٕمّمٞم٦م.. أُمػم ُمداظمٚم٦م:

ٓ يٕمريؼم ُمٕمّميٞم٦مو  يذا اًميذي أٟمي٤م قمٜمٞمريف يمين ىمٚمي٧مو ًميٞمس  يذا إُميػم  يق  اًمِمٞم :

ُميييـ أـمييي٤مقمٜمل وم٘ميييد أـمييي٤مع امو وُميييـ أـمييي٤مع »اًميييذي ىمييي٤مل ومٞميييف اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمًيييلم: 

و ٓ  ذا اإلُم٤مرة اًمٙمؼمىو أُم٤م  ذه إُم٤مرة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦مو يٜمٌٖميل هليؿ «أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل

ؾمييييٗمرهتؿ قمييييغم ووميييي٤مق وقمييييغم راطميييي٦م وصييييلح وٟم ييييق ذًمييييؽ أن إذا أرادوا شمًييييرٛمر 

يًييرٛمروا قمييغم ذًمييؽو يٕمٜمييل  ٜميي٤م ي٘مييقل سمٕمييض اًمٕمٚميينء: أٟمييف إذا يمٜمييرؿ صملصميي٦م وميي٠مُمروا 

أطمييديمؿو  ييذا أُميير إرؿميي٤مد ... إرؿميي٤مدو يٕمٜمييل: ًمّميي٤مًم   ييذه ا نقميي٦مو أُميي٤م أوًمتييؽ: 

و  يييق إُمييير وميييٞمن «ُميييـ أـمييي٤مقمٜمل وم٘ميييد أـمييي٤مع امو وُميييـ أـمييي٤مع أُميييػمي وم٘ميييد أـمييي٤مقمٜمل»

 ذا احلدي٨م  ق أُمر وضمقبو يمن ضم٤مء ذم يم ػم ُمـ إطم٤مدي٨م أٟمف ٥ْم  يرْمٛمٜمف

إـم٤مقمرف وًمق أظمذ ُم٤مًميؽ و،ب فمٝميركو شمٕميره  يذا احليدي٨مع  يذا احليدي٨م ذم 

 ص ٞم  ُمًٚمؿو ٥ْمو ٟمٕمؿ.

 ي٤م ؿمٞماٜم٤م ُم٤م شمٗمرع قمٜمف إُمػم إقمٔمؿع ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػع اًمِمٞم :

  ؾ يرٗمرع قمـ إُمػم إقمٔمؿ  ؾ ي٠مظمذ ٟمٗمس احلٙمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

أىمّمييد  ييذا اًمييذي أردت أن أوويي فو أىمّمييد إُمييػم اًمييذي أُمييره إُمييػم  اًمِمييٞم :

 إيمؼمو ـمٌٕم٤ًم..

 ... ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ. اعمٝمؿ أن يٙمقن  ذا إُمػم إولو ومٞمج٥م إـم٤مقمرف وًميق أظميذ  اًمِمٞم :
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ُم٤مًميييؽ وضمٚميييد فمٝميييركو احليييدي٨م ذم صييي ٞم  ُمًيييٚمؿو ومٝميييذه إطمٙمييي٤مم ٓ شمٜم٘ميييؾ إمم 

 ؼمى.اإلُم٤مرة اًمّمٖمرى اًمرل ًمٞم٧ًم سم٢مُم٤مرة يم

 وًمٕمؾ ذم  ذا اًم٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦مو واحلٛمد م رب اًمٕم٤معملم.

 ( 00:  45: 45/   736) اهلدى والنور / 

 ( 00:  51: 04/   736) اهلدى والنور / 
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 باب ميُ

أوًٓ:  ٜم٤مك مج٤مقمي٦م ُميـ اعمًيٚمٛملم هليؿ أُميػم ىميد أقمٓميقه سمٞمٕمي٦ًم سم٤مًمًيٛمع  ُمداظمٚم٦م:

صيييقل اًمريييل شم٘ميييقم قمٚمٞمٝمييي٤م واًمٓم٤مقمييي٦م ُمييي٤م دام ذم ـم٤مقمييي٦م ام قميييز وضميييؾ وهلييي٤م ٟمٗميييس إ

مج٤مقميي٦م اإلظمييقان وهليي٤م إُمييػم وهلييذا إُمييػم ؾمييٚمٓم٦م ُمٓمٚم٘ميي٦م قمييغم إومييراد ويٓمٌ٘مييقن 

قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض أصؾ اًمقٓء واًميؼماءو وٓ ْيقز ٕطميد ُميـ إوميراد أن ي٘ميقم 

سم٠مي قمٛمؾ إٓ سمٕمد اؾميرتذانو ومٝميؾ ْيقز آٟمْمينم إمم  يذه ا نقمي٦مو وُمي٤م طمٙميؿ 

  ذه ا نقم٦م  قم٤ًمع

ْيييقز آٟمْمييينم إمم مج٤مقمييي٦م يٚمرزُميييقن ُم يييؾ  يييذه إطمٙمييي٤مم اًمريييل  ٓ اًمِميييٞم :

ظمّمٝم٤م اًمِم٤مرع احلٙميٞمؿ سم٤مإلُمي٤مم إقميغم و يق ا ٚمٞمٗمي٦مو أُمي٤م أُميػم يٌي٤ميع  ٜمي٤مو وأُميػم 

ي٤ٌميع قمٜمديمؿ  ٜم٤مكو و ٙمذا ويِمؽمـمقن ُمي٤م ذيميرت ُميـ اًمٓم٤مقمي٦م اًمٕمٛمٞمي٤مء ومٝميذا ًميٞمس 

 ُمـ اإلؾملم ذم  ء وٓ ْقز آٟمْمنم إًمٞمٝمؿ.

 (  00:  37: 20/ 338) اهلدى والنور /
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 .. إذا يم٤مٟم٧م  ٜم٤مك مج٤مقم٦م وهل٤م أُمػم  ؾ  ذا إُمػم ُمٚمزم سم٤مًمِمقرىع ُمداظمٚم٦م:

  ؾ  ذا إُمػم ُمٚمزم سم٤مًمِمقرىع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿع ُمداظمٚم٦م:

 شم٠ًمل..  ؾ  ذا إُمػم ُمٚمزم سم٤مًمِمقرىع اًمِمٞم :

يٕمٜمييييل: إذا يم٤مٟميييي٧م  ٜميييي٤مك مج٤مقميييي٦م وهليييي٤م أُمييييػم  ييييؾ  ييييذا إُمييييػم ُمٚمييييزم  ُمداظمٚميييي٦م:

 سم٤مًمِمقرىع

ُمٚميييزم سم٤مًمِميييقرى وهميييػم ُمٚميييزم سم٤مًمِميييقرىو إذا اىمرٜميييع سمٛمِميييقرهتؿ وضمييي٥م  اًمِميييٞم :

 قمٚمٞمف أن يرٛمًؽ ا٤م وإٓ تًؽ سمٕمٚمٛمف ومٝمؾ  ذا إُمػم قم٤مد سم٤مًمنمعع..

 ُمّمٞم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م أن  ل إُمراء.. ذم يمؾ سمٚمد  ٜم٤مك أُمػم..

أظميل ذم ام أقمٓمي٤مين إي٤م ي٤م وىمي٤مل ًم٘م٤مئيؾ زم: أـميرح  يذه إؾميتٚم٦م إمم  ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م أن أىمقم اذا اًمٕمٛمؾ..اًمِمٞم  و

 ٟمٕمؿو وأٟم٤م أضمٞمٌؽ. اًمِمٞم :

يٕمٜميييل: إن يم٤مٟمييي٧م  ٜمييي٤مك ؿميييقرى يٕمٜميييل: ُميييـ اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م يٕمٜميييل..  ُمداظمٚمييي٦م:

 يرٗم٘مقن قمغم يملم واطمد ومٞمجقزع 



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

97 

ٓ ي٤م أظمل إُمػم ذم اإلؾملم يًرِمػم أ ؾ اًمرأي واًمٕمٚمؿ اًميذيـ طمقًميف  اًمِمٞم :

أن يٕمٛمييؾ سمرأيييف واضمرٝميي٤مدهو  صمييؿ سمٕمييد أن يًرِمييػم ؿ إُميي٤م أن يٕمٛمييؾ سمٛمِمييقرهتؿ وإُميي٤م

و ٜميي٤مك شمٕمٌييػم قمٍمييي ي٘مييقل: اًمِمييقرى  ييؾ  ييل ُمٚمزُميي٦م أم  ييل ُمٕمٚمٛميي٦م وا ييقاب: 

  ل ُمٕمٚمٛم٦م وًمٞم٧ًم سمٛمٚمزُم٦مو ومٝمٛمرٜملع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  42: 30/ 338) اهلدى والنور / 
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أىمييييييقل ا نقميييييي٦م  ييييييذه شمٜمِمييييييل هليييييي٤م ُمييييييدارس وُميييييي لً بييييييدد دروس  اًمًيييييي١مال:

ض اعمًيييي٤مضمدو أٓ َيييييؼ هلييييؿ أن يٙمييييقن هلييييؿ أُمييييػم وشمقضمٞمٝميييي٤مت وُمييييقاقمظ ذم سمٕميييي

يٓمٞمٕمقٟمف ذم شمٜمٗمٞمذ  ذه اًميؼماُم٩م ذم ُمي لً وويع ضميدول ذم اعميدارس وميلن يٕمٓميك 

ًمف ُم٤مدة احلدي٨م وملن يٓمٚم٥م ُم٤مدة اًمٗم٘مف وملن يٓمٚمي٥م ُمي٤مدة اًمرٗمًيػم سمي٤مرك ام ومٞميؽ 

 أٓ َيؼ هلذا إُمػم أن يٓم٤مع ذم  ذه إؿمٞم٤مءع

ومٞمؽ يمي٤من ًميق ىم٤مُمي٧م  يمي٦م ذم قمٛميؾ دٟمٞميقي ضمقاو قمغم  ذا سم٤مرك ام  اًمِمٞم :

 ؾ شم٘مقم ىم٤مئٛم٦م اًمنميم٦م إٓ سمرئٞمس يٓم٤معع  ذا أومم ُمـ  ذاو وًمٙمـ اعمِميٙمٚم٦م أٟميف 

 ٓ ْقز ًمٜم٤م أن ٟمٕمٓمل هلذا اًمرئٞمس ُم٤م أقمٓم٤مه اًمِم٤مرع ًمٚماٚمٞمٗم٦م إيمؼم .

وضمقب اًمٓم٤مقم٦م  ؿ ي٘مقًمقن أن  ذا إُمػم ٥ْم ـم٤مقمرفو وم٢من د شمٓمٕمف  اًم١ًمال:

٦م سم٤مرك ام ومٞمؽ ذم أُمر ُمًر ٥م ىمد يٙمقن  ذا إُمر اًمذي شم٠مصمؿو ذم طمدود اًمٓم٤مقم

 ي٠مُمرين سمف ُمًر ٥م وىمد يٙمقن ُم٤ٌمح ومٞم٠مُمرين سمف وم٠مٟم٤م ُم لً.

 ذا اًمذي ٟماِم٤مه و ذا اًمذي أ ت إًمٞمف ًٟمٗم٤ًم سمنمط أن ٓ يٕمٓمك هلذا  اًمِمٞم :

إُميييػم أطمٙمييي٤مم إُميييػم إيميييؼمو وأن أٟمييي٧م ضمتييي٧م سمٛم ييي٤مل ا ٚمٞمٗمييي٦م اعمًيييٚمؿ إذا أُمييير 

ء يم٤من ُمًير ٤ًٌم أن يؽميميقهو وضمي٥م قمٚميٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمي٦م أُمي٤م  ٜمي٤م ٓ أًميٞمس اعمًٚمٛملم سمٌم

 يمذًمؽ.
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 ٟمريد  ذاو ٕسؿ ي٤م ؿمٞم . اًم١ًمال:

 وىمد أقمٓمٞمرؽ إي٤م ٤م. اًمِمٞم :

 طمرك ذم اعم٤ٌمح طمرك ذم اعمًر ٥م يٚمزُمٜم٤م ذم اًمٓم٤مقم٦م. اًم١ًمال: 

أٟم٤م أقمره ومٝمذا ُمـ ظملومٝمؿ ًمٚمنمعو وُمـ إشمٞم٤مسؿ سم٠مطمٙمي٤مم ُمي٤م أٟميزل ام  اًمِمٞم :

 ٚمٓم٤من واًم٥ًٌم اؾمرٕمنًمف اًم٘مٞم٤مس.ا٤م ُمـ ؾم

 (  00:  13: 50/ 372) اهلدى والنور / 
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 الفسم بني إمازٗ الطفس  

 ّاإلمازٗ الهربٚ

ٟمٕمييؿ ييي٤م ؿمييٞم  ٟميي٤م  أسمييق إؾمييلم يًيي٠مل ؾميي١مال أقمٓمييف ضمقاسمييف  ييق اًمييذي  ُمداظمٚميي٦م:

 يٕمٜملع

 أي ٟمٕمؿ. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٗمر. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ اًمًٗمر. ُمداظمٚم٦م:

 أٟمرؿ مجع إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 رطمٚم٦م سم٤مص ـملب قمٚمؿ ويمٚمٝمؿ يٕمٜمل ـمٞمٌلم ُم٤م ؿم٤مء ام. اظمٚم٦م:ُمد

 وذم سم٤مصع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ذم فمٜمييل ؾمييٞمٙمقن ُمييـ سميي٤مب بّمييٞمؾ احل٤مصييؾو ُمييع وضمييقدك ُمٕمٝمييؿ أن  اًمِميٞم :

ي١مُمروا قمٚمٞمٝمؿ أُمػمًا: ٕن إُمػم ُمقضمقدو ًمٙمـ اًمذي َير٤مج إمم شمٜمٌٞمف ذم احل٘مٞم٘م٦م 

: ٓ يِمييؽمط ومٞمٝميي٤م ُميي٤م يِمييؽمط ذم اإلُميي٤مرة  ييق: إٟمييف  ييذه اإلُميي٤مرة ُم١مىمريي٦م أوًٓو وصم٤مٟمٞميي٤مً 

اًمٙمييييؼمىو واًمقٓييييي٦م اًمٕمٔمٛمييييكو يٕمٜمييييل: ٓ يٜمٌٖمييييل أن ي١مظمييييذ اًمٕمٝمييييد واعمٞم يييي٤مق قمييييغم 

اعمييي٠مُمقريـ سمييي٠مسؿ ْييي٥م قمٚميييٞمٝمؿ أن يٓمٞمٕميييقا أُميييػم ؿ ذم اعمٜمِميييط واعمٙميييرهو ًميييٞمس 
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 ذا سم٤مًمنمط إٓ سم٤مًمقٓي٦م اًمٙمؼمىو ًمٙمـ  ذا ُميـ سمي٤مب شمٜمٔميٞمؿ اًمرطمٚمي٦م وسما٤مصي٦م إذا 

 احليييرامو وملسميييد ُميييـ شمييي٠مُمػم أطميييد ؿ إذا د يٙميييـ صمٛمييي٧م شمييي٠مُمػم: يم٤مٟمييي٧م إمم سمٞمييي٧م ام

 .«إذا ؾم٤مومر صملصم٦م ومٚمٞم١مُمروا أطمد ؿ»ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًلم: 

و ييذا سمييل ؿمييؽ أُميير ُمييـ يميينل اإلؾمييلم: ٕن اإلؾمييلم يييرومض اًمٗمييقىو طمرييك 

ذم  يييذه اعمٕمييي٤م ة اعمٜمرٝمٞمييي٦م اًم٘مّميييػمة إُميييدو و يييل ؾميييٗمر اًمٓمرييييؼو ومٝميييذا أول ُمييي٤م 

٥م أن يٙمقن  ٜم٤مك أُمػم يٜمٔمؿ رطمٚميرٝمؿ يي٠مُمر ؿ طمٞمي٨م ييرى أًمٗم٧م اًمٜمٔمر إًمٞمف أٟمف ْ

ق  يييق ظميييػم هليييؿو اًمٜميييزول سمييي٤مًمٜمزول ويييي٠مُمر ؿ سمييي٤مٟٓمٓملق طمٞمييي٨م ييييرى أن آٟمٓميييل

وسؿو ومٕمٚمييٞمٝمؿ ذم طمييدود  ييذه اعمّمييٚم ٦م أن يرجيي٤موسمقا ُمييع و ٙمييذا ومٝمييق ُمييٜمٔمؿ ؿميي١م

 ذاك إُمػم.

ٟم٤مطمٞمي٦م أظميرى شمرٕمٚميؼ سمِمياص إُميػم وإن يمي٤من  يذا أيْمي٤ًم: أرضميق أن يٙميقن ُميـ 

ب بّميٞمؾ احل٤مصيؾو و يق أن يًرِميػم ؿو وأٓ يٜمٗميرد سمي٤مًمرأي قميٜمٝمؿ ودوسيؿو سم٤م

أُمر ؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿو ومٝمق يًرِمػم ؿ صمؿ يٜمكٗمذوا ُم٤م اٟمرٝميك ووإٟمن يمن ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

إًمٞميييف رأييييفو وقميييغم أظميييريـ ـم٤مقمريييفو ويرًييي٤مءًمقا اًمٙمرييي٤مب اًمٕمٍمييييقن اًمٞميييقم بييي٧م 

ع ذم اعمًييي٠مًم٦م قمٜميييقان أصيييٌ  يم٠مٟميييف يمريِمييي٦م و يييق:  يييؾ اًمِميييقرى ُمٕمٚمٛمييي٦م أو ُمٚمزُمييي٦م

ىمقٓنو ًمٙمـ اًمّم ٞم  اًمذي ٓ ٟمِمؽ ومٞمف أن اًمِمقرى همػم ُمٚمزُم٦م  ل ُمٕمٚمٛم٦مو  ل 

شمٗميير  اًمٓمريييؼ قمييغم اعمًرِمييػمو اعمًرِمييػم يِمييؽمي أراء وْٛمٕمٝميي٤م إًمٞمييفو صمييؿ  ييق 

يم٤مًمٜم ٚميييي٦م يًرّمييييٗمل ُمٜمٝميييي٤م ظمييييػم شمٚمييييؽ أراءو وييييي٠مُمر سمرٜمٗمٞمييييذ ٤مو وم٤مًمِمييييقرى ُمٕمٚمٛميييي٦م 

 وًمٞم٧ًم سمٛمٚمزُم٦م.

 (  00:  05: 34/ 202) اهلدى والنور /
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 زتنْع٘ شباب ٓطهيٌْ يف بٔت 

ُٓ   ْا أحدٍه أمْزٍهلٍََّْل جيْش أٌ 

 «األمري  »ٍّل ٓطلكٌْ علُٔ اضه 

 ٟم ـ جمٛمققم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ؿم٤ٌمب ٟمًٙمـ ذم سمٞم٧م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ٞمٜم٤مه أُمرٟم٤م.  ُمداظمٚم٦م:  وم٠مطمدٟم٤م ذم اًمٌٞم٧م َوًم 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ُمقرو ُم ٚمن شم٘مقل ٟمرضمع ًمف إذا يم٤من قمٜمدٟم٤م ؾم٥ٌم ٟمرضمع ًمف ذم سمٕمض إ ُمداظمٚم٦م:

 ول قمٜم٤م أو يمقزم أو يم٠مُمػمو  ؾ ذم ذًمؽ طمرجع ١مأو أُمر أو  ذاو يمٛمً

ٓ طمييرج إذا د ي٘مييؽمن سمييذًمؽ اًمٌٞمٕميي٦م اعمزقمقُميي٦م ذم  ييذا اًمزُميي٤من ًمٕمديييد  اًمِمييٞم :

 ُمـ إُمراء واحلٙم٤مم. 

 ... سمٞمٕم٦م.  ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ع يٕمٜمل ٟمرضمع إًمٞمف ذم أُمقرٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو  ذا شمٜمٔمٞمؿ ُم٠مُمقريـ سمفو يم٤مًمٕم٤مد شمرضمٕمقن إًمٞمف.  اًمِمٞم :

 ُم٤م ومٞمف طمرجع ُمداظمٚم٦م:

يم٤مًمٕمييي٤مد شمرضمٕميييقن إًمٞميييف ذم ومرييي٤مويٙمؿ سميييؾ ويم٤م ييي٤مدم شمرضمٕميييقن إًمٞميييف ذم  اًمِميييٞم :

طم٤مضمي٤مشمٙمؿ ومْميلً قميـ احلٙمييٞمؿ شمرضمٕميقن إًمٞميف ذم ُمٕم٤م يي٦م أُميقريمؿو وًمٙميـ ٓ سمٞمٕميي٦م 

ة واًمًييييلم و ييييق ظمٚمٞمٗميييي٦م ذم اإلؾمييييلم إٓ ًمقاطمييييد ُمييييـ سمٕمييييد اًمرؾمييييقل قمٚمٞمييييف اًمّمييييل

 اإلؾملم. 

أطميييد ؿ ىمييي٤مل ٓ ييييدظمؾ وميييٞمن سمٞمٜمٜمييي٤م  يييذاو ىمٚمٜمييي٤م: يييي٤م ؿميييٞم  ُمييي٤م سم٤ميٕمٜمييي٤م وٓ  ُمداظمٚمييي٦م:

يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٜم٤م سمٞمٕم٦م وٓ يم٤من سمٞمٜمٜم٤م  ء ىم٤مل: ٓ يٙمقن أُمػميـ ذم ُمٜمٓم٘م٦م واطمدةو ىمٚمٜم٤م: 

سم٤ميٕمٜم٤م قمغم ظملوم٦م قمٚمٞمف  ء ُمـ  ذاو وم٘مٚمٜم٤م ٟم يـ ُمي٤م ٟمرضميع إًمٞميف يمقًمٞمٜمي٤م ذم اًمٌٞمي٧م 

 يمقزم. 

 ذا اًم٘م٤مئؾ يٜمٙمر طم٘مٞم٘م٦م  قمٞم٦م واىمٕمٞم٦مو أي أن اًمزوج ًمٞمس أُميػمًا قميغم  ًمِمٞم :ا

 اًمزوضم٦مو ٕٟمف ٓ أُمػمان ذم سمٚمد واطمدة. 

ىمٚم٧م هلؿ ذًمؽ ىم٤مل: ذًمؽ اًمِماص ووٕمف وزم إُمر أو ووع ذًمؽ  ُمداظمٚم٦م:

إُمييػم ذم ُمٜمٓم٘مريييفو ىمٚمييي٧م ًمييف:  يييذا اًمِمييياص وويييٕمف وزم إُميير ًمٙميييل ييييدير أُميييقر 

٤م ٟم ييـ جمٛمققميي٦م ُمييـ اًمرضميي٤مل حلٙمييؿ اًمٕمٛمييؾ ضمٕمٚمٜميي٤م ذم اًمييٌلد وًمٙمييـ ٟم ييـ ذم سمٞمرٜميي

سمٞمرٜم٤م أُمػم ومٚمؽمشمٞم٥م أُمقرٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ؿماص ٟمًرٗمٞمد ُمٜمف وٟمرضميع ًميف ذم ُمِميقرة سمٕميض 



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

733 

إهمراض ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمٞم٦م أو ؾميقاء يمي٤من ذم سمٕميض أُميقر اًميديـ اًمريل هتٛمٜمي٤م ذم 

 ي٤م ؿمٞم و  ؾ ذم إٟمٙم٤مره ص ٦مع  قمكمًظمرشمٜم٤م أو ُمـ  ذا اًم٘مٌٞمؾو وم٠مٟمٙمر 

 ص ٦م. ٓ ٓ  اًمِمٞم :

 ٓ ص ٦م ذم إٟمٙم٤مره.  ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿو وقمروم٧م وم٤مًمزم.  اًمِمٞم :

 ضمزايمؿ ام ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك.  اًمِمٞم :

 ... ًمٗمٔم٦م ... ًمٗمظ ي٤م أُمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػع  اًمِمٞم :

 ... إُمػمو إذا ىمٚمٜم٤م إُمػم اذا اًمٚمٗمظ.  ُمداظمٚم٦م:

 ييذا  ييق ٓ  ييذا اًمٚمٗمييظ ٓ يًييرٕمٛمؾ ٕٟمييف ؾمييٞمراذ طمجيي٦م قمٚمييٞمٙمؿو وًمٕمييؾ  اًمِمييٞم :

 اًم٥ًٌم ذم إٟمٙم٤مر ذاك اعمٜمٙمر قمٚمٞمٙمؿ. 

 ٟمٕمؿ اذا اًمٚمٗمظ.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو ٓ شمًرٕمٛمٚمقٟمف.  اًمِمٞم :

 (  00:  51:  54/ 224) اهلدى والنور/ 
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 تْضٔح حْل إمازٗ الطفس

 سمس شمقو  طمقل إُم٤مرة اًمًٗمر. ُمداظمٚم٦م:

إُمييي٤مرة ُم١مىمرييي٦م أيْمييي٤ًم ٓ شمؽمشمييي٥م إطمٙمييي٤مم اعمٕمروومييي٦م سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚماٚمٞمٗمييي٦مو  اًمِميييٞم :

ٜمييل ُميي لً  ييؾ ْييقز هلييذا إُمييػم أن ي٠مظمييذ ُميي٤مل اعميي٠مُمقرو وأن ْٚمييدهع ـمٌٕميي٤ًم ٓ يٕم

ْقزو ومٝمذه إطمٙم٤مم اًمرل ضم٤مءت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚماٚمٞمٗم٦م ٓ ْيقز ٟم٘مٚمٝمي٤م إمم أُميراء ُميـ 

ٟمققمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يم٠مُمػم اًمًٗمرو ًمٙمـ  ذا أيْم٤ًم ُمـ سمي٤مب اًمرٜمٔميٞمؿو يٕمٜميل يمجٚمًي٦م قمٚمٛمٞمي٦م 

ُيٓميع وميرد ُميـ إوميراد ود يٙميـ ذم ذًميؽ ؿ ويٜمٌٖمل أن ُيٓم٤معو وًمٙمـ إذا د ٔمك ٜمَ هل٤م ُمُ 

 ىمد ظم٤مًمػ ٟمّم٤ًم  قمٞم٤ًم ومل ي٘م٤مل سم٠مٟمف قمَم رسمف.

ُمييييي٤مرة شم٘ميييييقل: إذا يمٜمييييي٧م ذم وميييييلةو ذم روايييييي٦م أظميييييرى ذم طميييييدي٨م اإل ُمداظمٚمييييي٦م:

وم٘م٤مؾمييقا قمييغم  ييذا أن ذم مج٤مقميي٦م اًمييدقمقة ْييقز أن يٙمييقن  ٜميي٤مك أُمييػمو وًمييف ـم٤مقميي٦م 

 ُم٤مرة.قمغم  ذه اإل

 إظمرى شم٘مقل ُم٤مذاعيمٞمػ ُم٤م ومٝمٛم٧م ُم٤م  ل اًمرواي٦م  اًمِمٞم :

 إذا يمٜمرؿ صملصم٦م ذم وملة. ُمداظمٚم٦م:

 ذم وملةع اًمِمٞم :

 روا أطمديمؿ.ُمك ٟمٕمؿ ُمـ إرض وم٠مَ  ُمداظمٚم٦م:
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  ذا احلدي٨م ُم٤م ٟمٕمرومفو أٟم٧م ًم٘مٞم٧م  ذا احلدي٨مع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ٙمذاع اًمِمٞم :

 ُم٤م أقمٚمؿ سم٤مًمْمٌط قمٜمف. ُمداظمٚم٦م:

 لصم٦م وم٠مُمروا أطمديمؿ.إذا يمٜمرؿ صم أو داود ق احلدي٨م ُمقضمقد ذم ؾمٜمـ  اًمِمٞم :

 ذم ؾمٗمر. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ ًمٙميـ ىمْميٞم٦م وميلة ًمٕمٚميف اظميرٚمط قمٚمٞميؽ طميدي٨م سم يدي٨مو ًمٙميـ  ي٥م  اًمِمٞم :

أن إُمر يمذًمؽ ُم٤م  ق اًمٗمرق سملم احلدي٨م اًمذي  يق يرٕمٚميؼ سم٤مًمًيٗمر أو إذا يمي٤من ىميد 

 ورد ذم وملة يمن ٟم٘مٚم٧م ي٘مّمدون ذم وملة يٕمٜمل ذم طم٤مًم٦م إىم٤مُم٦مع

 ذم همرسم٦م يٕمٜمل ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ذم طم٤مًم٦م إىم٤مُم٦مع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

طمٞمٜمتييذ ٟم٘مييقل يميين شمٕمٚمٛمٜميي٤م ُمييـ سمٕمييض ؿمييٞمقظمٜم٤م إطمٞميي٤مء إُمييقاتو و ييق  اًمِمييٞم :

أصم٧ٌم اًمٕمرش صميؿ اٟم٘ميشو شمٕمٚمٛمٜمي٤م ُميـ سمٕميض ؿميٞمقظمٜم٤م إطمٞمي٤مءو ًمٙميٜمٝمؿ أُميقات ًم٘ميقا 

وضمف راؿو ومر٘مقيٜم٤م وشمٗم٘مٝمٜم٤م سمٙمرٌٝمؿ وًصمي٤مر ؿو ومٝميق طمٞميٜمن يٜمي٤مىمش سمٕمْميٝمؿ ي٘مقًميقا 

قمٚمٞمفو ومٝمذا احلدي٨م إمم اًمٞميقم  ٧ٌم احلدي٨م صمؿ اسمـٕمرش صمؿ اٟم٘مشو أصمًمف: أصم٧ٌم اًم

ٓ ٟمٕمرومف ٟم ـ وٓ ٟمدقمل اإلطم٤مـم٦م وومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿو ًمٙمٜمٜمي٤م ٟمٜمّمي  أن ُميـ 
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يريييد أن يًييرٜمٌط طمٙمييًن ُمييـ طمييدي٨م ُميي٤م أٟمييف ْيي٥م قمٚمٞمييف أوًٓ أن يرويييف ُمييـ يمريي٤مب 

 اًمًٜم٦مو وصم٤مٟمٞم٤ًم وأظمػمًا أن ير٠ميمد ُمـ ص رف.

 صم٦م ذم ؾمٗمر.ٟمرضمع إمم طمدي٨م إذا يمٜمرؿ صمل ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ي٘ميييقل ؿميييٞم  اإلؾميييلم اسميييـ شمٞمٛمٞمييي٦م  يييذا دل قميييغم أٟميييف ذم  يييذا اعم٘مييي٤مم  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمّمييٖمػم وذم  ييذه اًمٗميييؽمة اًمّمييٖمػمة وضميي٥م شميييقومر أُمييػمو وميين سم٤مًميييؽ ذم ُمييقـمـ ًظمييير 

 و ق أيم ر أملٞم٦م يمٛم ٤مل..

ًمييٞمس اًمٌ يي٨م ذم  ييذه اًمٜم٘مٓميي٦مو أٟمييي٤م ىمٚميي٧م ًمييؽ ًٟمٗميي٤ًمو ًمييق أردٟميي٤م أن ٟميييٜمٔمؿ  اًمِمييٞم :

ٞمس قمٚمٞمٝميي٤م أُمييػمع  ييذا ًمييٞمس ُمقوييع ظمييلهو ُمقوييع ا ييله طمٚم٘ميي٤مت دروس أًميي

 واًمذي ي ٤مر اًمٞمقم  ؾ  ذا إُمػم أو ذاك يٕمٓمك ًمف أطمٙم٤مم اإلُم٤مرة اًمٙمؼمىع 

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ  ق  ذا اًمٌ ٨م. اًمِمٞم :

 طمرك ذم ؾم٤مطم٦م ا ٝم٤مد احلرو. ُمداظمٚم٦م:

 طمرك ُم٤مذاع  اًمِمٞم :

 ذم ؾم٤مطم٦م ا ٝم٤مد اًمذي  ق  ؾ اًمًلح. ُمداظمٚم٦م:

  سمؾ ٥ْم إـم٤مقمرف  ٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم.ٓ اًمِمٞم :

 ذم اعمٜمِمط واعمٙمرهع ُمداظمٚم٦م:



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

733 

ٟمٕمؿ: ٕن  ذا ضمٝم٤مد.. ضمٝمي٤مد شم٘مرْميٞمف اًمييورةو وًميٞمس ضمٝمي٤مد وميرد ُميـ  اًمِمٞم :

 إومراد.

ًمٙمييـ ُميي٤م شمقضمييد راييي٦م واطمييدة: ٕسيي٤م يم ييػم ُمييـ ا نقميي٤مت ذم اًمًيي٤مطم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 إومٖم٤مٟمٞم٦م.

 إُم٤مرات ُمرٕمددة. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

رات ُمرٕمددة وأطمٞم٤مٟمي٤ًم ُمرْمي٤مرسم٦م ومٙمٞميػ اًمٓم٤مقمي٦م شمٙميقن ًمٙميؾ إُم٤مرات ُم ُمداظمٚم٦م:

  ١مٓءع

ـمٌٕم٤ًم ٓ شمٙمقن هل١مٓء إٟمن شمٙمقن يمن ىمٚم٧م ًمٚمراي٦م اًمقاطمدةو ًمٙمـ  يذه  اًمِمٞم :

 إذا وم٘مدت وم٘مد احلٙمؿ.

ؿمييٞم  ُمييـ يمييلم ؿمييٞم  اإلؾمييلم اًمييذي ذيمييره إخ إٟميين ذيمييره ذم سميي٤مب  ُمداظمٚميي٦م:

ٙميؼمى إُمي٤مرة أُميػم اعمي١مُمٜملمو اًمردًمٞمؾ قمغم وضمقب اإلُم٤مرة اًمٕم٤مُمي٦م و يل اإلُمي٤مرة اًم

ومذيمر  ق ذم  ذا اًمًٞم٤مق أن ُم ؾ  ذه إُم٤مرة ُمقضمقد يدل قمغم ُم٤م  ق أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م 

 يريد اإلُم٤مرة اًمٙمؼمى وًمٞم٧ًم اإلُم٤مرات اعمرٕمددةو اًمرل ىمد يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م..

وام أٟم٧م قمغم يمؾ طم٤مل شمذيمر ضمٞمدًا ًمٙمـ أٟم٤م ٓ أفمـ  ذا  ق ىمّمد اسمـ  اًمِمٞم :

دة ذم اإلُمي٤مرة اًمٙميؼمى شمٖمٜمٞمٜمي٤م قميـ ُم يؾ  يذا آؾميرٜم٤ٌمط شمٞمٛمٞم٦م: ٕن اًمٜمّمقص اًمقار

و ذا اًم٘مٞم٤مسو ًمٙمـ أٟمي٤م سمي٤مىمل ذم ذ ٜميل اعمٕمٜميك اًميذي ذيميره إخ يٕمٜميلو  يق يِميػم 

إمم أٟميييف يٛمٙميييـ اىمرٌيييي٤مس احلٙميييؿ ُميييـ اإلُميييي٤مرة ذم اًمًيييٗمر إمم اإلُمييي٤مرة ذم احلييييي 
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ًمرٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمًٚمٛملم يٕمٜملو و ذا أُمر همػم ُمًيرٜمٙمر أسميدًا ًمٙميـ يمين شمٕمٚميؿ ٟم يـ 

ٓ ٟمٜمٙميير  ييذا سمييؾ ٟمقضمٌييفو ًمٙمييـ ا ٓميير أن ٟمٕمٓمييل هلييذه اإلُميي٤مرات أطمٙميي٤مم اإلُميي٤مرة 

 اًمٙمؼمى.

 ( 01:  04: 50/   352) اهلدى والنور / 
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 اإلمازٗ يف الدعْٗ

اًمًيي١مال: ذم ؾميي١مازم ييي٤م ؿمييٞم و ذم ٟمٗمييس اعمقوييقع طمييقل  ييذه اًم٘مْمييٞم٦مو و ييل 

 ُمًيي٠مًم٦م اإلُميي٤مرة ذم اًمييدقمقة طمٞميي٨م أن  ٜميي٤مك سمٕمييض ا نقميي٤مت أو سمٕمييض طمرييك ُمييـ

اًمًٚمٗمٞملم ُمـ يريد اإلُم٤مرةو ويمذًمؽ يٚمزُمقن وأن يٙمقن ُمٕمٝمؿ سم٤مإلُم٤مرة قمـ ـمريؼ 

ىميقل ُميـ اعمي١مُمٜملم قمٜميد  وـمٝميؿو ويميذًمؽ ذم اًمٜميذرو أٟميف  يذا ي٘مي٤مس قميغم اًمٜميذر 

 قمغم اإلٟم٤ًمن ٟمذر ٟمذرًا أٟمف يٚمرزم سمفو ومٙمذًمؽ اإلٟم٤ًمن.

 قمٗمقًا أقمد إظمػمة ُم٤م ومٝمٛمرٝم٤م أيش  ل. اًمِمٞم :

 اًم١ًمال: اًمٜمذر.

 ٜمذرلاًم اًمِمٞم :

 اًم١ًمال: ٟمٕمؿ.

 ُم٤م سم٤مًمفل اًمِمٞم :

اًم١ًمال: أن اإلٟم٤ًمن إذا اًمرزم سم٤مًمٜمذر وضمي٥م قمٚمٞميف اإليٗمي٤مء ومٙميذًمؽ اإلٟمًي٤من إذا 

دظمؾ داظمؾ  ذه ا نقم٦م وؾمٚمؿ هلذا إُمػم وم٢مٟمف ْي٥م قمٚمٞميف اًمٓم٤مقمي٦م هليذا إُميػم 

أن اعميي١مُمٜملم قمٜمييد  وـمٝمييؿ ذم إىمٞم٤مؾميي٤ًم قمييغم اًمٜمييذرو ويمييذًمؽ ىمٞم٤مؾميي٤ًم قمييغم ىمييقهلؿ:

 ذًمؽ.اًمٌٞمقع وهمػم 
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ودمييد ؿ يْمييٕمقن أُمييػمًا وىمييد يٙمييقن  ييذا إُمييػم ًمييٞمس ُمييـ قمٚمنئٝمييؿ وٓ ُمييـ  

اًمٕمٚمنء إٟمن ومرو٤ًم يٙمقن رضملً ُميدسمرًا وُميٜمٔمًن وىميد يٙميقن صي٤مطم٥م وفمٞمٗمي٦م قم٤مديي٦م 

 ُمـ ُمٝمٜمدس أو ديمرقر أو همػم ذًمؽ. 

أول ذًمييؽ فٓميير ذم سميي٤مزم أن أىمييقل ُمييـ اًمييذي ىميي٤مس  ييذا اًم٘مٞميي٤مس  ييق  اًمِمييٞم :

قم٤مدو  ؾ  ق قم٤مد سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمنمقملو أم  ق قم٤مد أم ضم٤م ؾع ؾمٞم٘م٤مل إٟمف 

ُم٘مٚميييد وىميييد ٓ يٙميييقن قم٤معمييي٤ًم سم٤مًمر٘مٚمٞميييد أيْمييي٤ًمو ومٝميييذه ُميييـ قمج٤مئييي٥م ُمييي٤م ي٘ميييع ذم  يييذا 

اًمزُم٤منو ْرٝمد ُمـ ٓ َيًـ اًمر٘مٚمٞمد عم٤مذاع ًمرٜمٗمٞمذ أطمٙم٤مم وشمْميٚمٞمؾ اًمٜمي٤مس سم٤مؾميؿ 

يّمي٤مر ُم٤مذاع اًم٘مٞم٤مسو اًم٘مٞم٤مس ي٤م إظمقاٟمٜم٤م  ق اًمدًمٞمؾ اًمراسمع يمين شمٕمٚمٛميقنو  قأٟميف ٓ 

ر يف ام ذم سمٕميض  اًمِمي٤مومٕملإًمٞمف إٓ ًمٚميورةو إٓ ًمٚميورةو يمين ي٘ميقل اإلُمي٤مم 

يمرٌيييف وًمٕمٚمٝمييي٤م اًمرؾمييي٤مًم٦م: اًم٘مٞمييي٤مس ،ورةو ومييي٢من د يٙميييـ  ٜمييي٤مك ،ورة وميييل ينميييع 

 اًمٚمجقء ًمٚم٘مٞم٤مس.

أن  ١مٓء يًردًمقن سمٛم يؾ  يذه إُميقر اًمريل ذيمرهتي٤م وُمٜمٝمي٤م اًم٘مٞمي٤مس ًمرًيٚمٞمؽ  

 نقمييي٦م اعمًيييٚمٛملمو أُمييي٤م ُميييـ يمييي٤من ؾميييٚمٗمل واىمٕمٝميييؿ اعماييي٤مًمػ ًمٚمنميييعو واعمٗميييرق 

اًمٕم٘مٞمييييدةو ويميييي٤من قم٤معميييي٤ًم سمٓمٌٞمٕميييي٦م احليييي٤مل سم٤مًمييييدقمقة اًمًييييٚمٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٛميييي٦م قمييييغم اًمٙمريييي٤مب 

واًمًٜم٦مو وقمغم ُم٤م يمي٤من قمٚمٞميف ؾميٚمٗمٜم٤م اًمّمي٤مًم  ومٝميق ْيد أن  يذه آؾميردٓٓت إٟمين 

 ل ُمـ سم٤مب ذر اًمرُم٤مد قمغم اًمٕمٞمقنو ًمٞم٘مقًمقا ًمٚمٜم٤مس ٟم ـ قمٜمدٟم٤م أدًم٦م ُميـ اًمٙمري٤مب 

س صييي ٞم و وميييٜم ـ ٟم٘ميييقل ًم٘ميييد ضميييرى اعمًيييٚمٛمقن ذم اًمٕمٝميييد إول واًمًيييٜم٦م واًم٘مٞمييي٤م

قميييغم اًمٌٞمٕمييي٦م اًمنميييقمٞم٦مو صميييؿ ُميييع إؾميييػ شمٗميييرق اعمًيييٚمٛمقن وميييٞمن سمٕميييد إمم دوييييلت 

شمِمٌف دويلت شمِمٌف دويلشمٜم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م أنو وًمق أٟمف رسمين شمٙميقن أىميؾ قميددًا وأوؾميع 
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 دائرةو وُم٤م أطمد ُمـ  ذه اًمدول ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ  ذه ا نقم٤مت وإطمزاب ًمٞمًقهمقا

 ييذا اًمرٗمييرق اًمييذي يميي٤من ىميي٤مئًن سمييلم اًمييدول اإلؾمييلُمٞم٦م يقُمتييٍذو ذًمييؽ ٕسييؿ يميي٤مٟمقا ٓ 

 يزاًمقن قمغم  ء ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمٚمنئٝمؿ.

أُمييي٤م اًميييٜمشء ا دييييد اًمٞميييقم واًميييذيـ ييييدقمقن إمم شمٙمريييؾ ُمييي٤م وبيييزب ُمييي٤مو ومٚميييٞمس 

ومٞمٝمؿ ُم٤م يم٤من ذم أوًمتؽ ُمـ اًمٕمٚمنء اًمٕمٚمنء طم٘مٞم٘م٦م قميغم إىميؾ قمٚمينء سم٤معميذ ٥مو 

ًميييٞمس قمٜميييد ؿ قمٚمييينء طم٘مٞم٘مييي٦مو وٓ قمٚمييينء وىميييد أطمًيييـ طمٞمييي٨م أظمٓمييي٠م يم يييػمًا   ييي١مٓء

اًميييديمرقر اًمٌيييقـملو طمٞميييٜمن ؾميييٛمك ٟمٗمًيييف وأُم ٤مًميييف ُميييـ اًمٕمٚمييينء أسيييؿ قمٚمييينء جمييي٤مزًاو 

يم٤مٟمييي٧م  يييذه ذم اًمقاىميييع  يييل ومٚمرييي٦م ًمٙميييـ رُمٞمييي٦م ُميييـ هميييػم رامو أصييي٤مب احليييؼ دون أن 

ي٘مّميييييدهو وم٘ميييييد يمييييي٤من وميييييٞمٝمؿ يقُمتيييييٍذ قميييييغم إىميييييؾ قمٚمييييينء جمييييي٤مزيلمو يٕمٜميييييل قمٚمييييينء 

سم٤معمييذ ٥مو وٓ يقضمييد ذم اعمييذا ٥م ُم ييؾ  ييذه إطمٙميي٤مم اًمرييل أٟميي٧م ذيمرهتيي٤م ًٟمٗميي٤ًمو 

 ومْملً قمـ أن يقضمد ُم ٚمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اعمًر٘مك ُمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م .

 (  00:  54: 35/ 371) اهلدى والنور /
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 إمازٗ املسأٗ علٙ ادتناع٘

ُمي٤مرة اًمّميٖمرى وأىمّميد سميذًمؽ  يؾ ْيقز ًمٚمٛميرأة أن شمريقمم اإلُمي٤مرة اإل اًم٤ًمئؾ:

قمييييييغم ا ّمييييييقص أن شمٙمييييييقن أُمييييييػمة عمجٛمققميييييي٦م ُمييييييـ اعمًييييييٚمٛملم أو اعمًييييييٚمنت 

اًمٜمييي٤مـم٘ملم سم٤مٕعم٤مٟمٞمييي٦م يٚمر٘ميييقن ُميييرة سم٤مٕؾميييٌقع قمٚميييًن سمييي٠من  يييذه اعمجٛمققمييي٦م خمرٚمٓمييي٦م 

سمٛمٕمٜمييك أسييؿ يٙمقٟمييقن ذم ُمٙميي٤من واطمييد وذم ٟمٗمييس اًمقىميي٧م طمٚم٘مرييلم طمٚم٘ميي٦م ًمٚمرضميي٤مل 

 اعمجٛمققم٤متعوطمٚم٘م٦م ًمٚمٜم٤ًمء ومٝمؾ ْقز ًمإلُم٤مرة ذم ُم ؾ  ذه 

ز أن شمٙمقن هل٤م اإلُم٤مرة قمغم سمٜم٤مت ضمٜمًٝم٤م ومْميلً قميـ أن يٙميقن ٓ ْق اًمِمٞم :

هليي٤م قمييغم اًمرضميي٤مل وإٟميين إذا يم٤مٟميي٧م يٕمٜمييل قمييغم قمٚمييؿ أيم يير ُمييـ سمٜميي٤مت ضمٜمًييٝم٤م وأسيي٤م 

شمًييرٓمٞمع أن شمٕمٚمٛمٝمييؿ ومٝمييل يمٛمدرؾميي٦م أو ُمٕمٚمٛميي٦م  أو ؿمييٞمافو أُميي٤م اإلُميي٤مرة اًمرييل اسمييرغم 

 ا٤م سمٕمض إومراد اًمذيـ يًرٕمٞمٜمقن اؿ ومٝمل ُمـ سمدع اًمٕمٍم احل٤م،.

 ( 00:  25: 18/   563هلدى والنور / ) ا
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 اإلمازٗ

َر  ٜميي٤م ذم اًمٜمنميية اًمرييل ضم٤مءشمٜميي٤م ُمييـ ا زائيير ُمييـ أدًميي٦م إىم٤مُميي٦م ا لوميي٦م  اًمِمييٞم : َذيَميي

اًمراؿميييدة اًمريييل ٓ فرٚميييػ ومٞمٝمييي٤م اصمٜمييي٤من وٓ يٜميييرٓم  ومٞمٝمييي٤م قمٜميييزانو ذيميييروا أدًمييي٦م ُمٜمٝمييي٤م 

: ىمي٤مل ¢ىمقهلؿ: وروى اإلُم٤مم أ د ذم اعمًٜمد قمـ قمٌد ام سمـ قمٛمرو أن اًمٜمٌيل 

و إمم ًظمر ُم٤م «ٓ َيؾ ًم لصم٦م يٙمقٟمقن سمٗملة ُمـ إرض إٓ أُمروا قمٚمٞمٝمؿ أطمد ؿ»

ىمييي٤مًمقا شمٕمٚمٞم٘ميييي٤ًم قميييغم   ييييذا احلييييدي٨م: واًمٖميييرض أن  ييييق ًمٗمييي٧م اًمٜمٔميييير إمم وييييٕمػ 

احليييدي٨م ُميييـ طمٞمييي٨م إؾميييٜم٤مدهو وىميييد يمييي٤من ضميييرى زم ىمّمييي٦م ُميييع سمٕميييض أوميييراد طميييزب 

كم ذم اًمر ريييير وأٟمييي٤م ذم دُمِميييؼو طمٞمييي٨م اشمّميييؾ و  ٤مشمٗمٞمييي٤ًم ذات ييييقم وأٟمييي٤م ذم قمٛمييي

اًميديم٤منو ومرضميؾ ُمييـ يمٌي٤مر ؿ ويميي٤من ُمٕمروومي٤ًم سم٠مٟميف ٟم٤مئيي٥م اًمِميٞم  شم٘مييل اًميديـ اًمٜمٌٝميي٤مين 

ذم همٞمٌرييييفو ومًيييي٠مًمٜمل قمييييـ  ييييذا احلييييدي٨مو وم٠مضمٌرييييف سميييي٠من  ييييذا احلييييدي٨م اييييذا اًمٚمٗمييييظ 

إمم ًظمرهو ًمٙمـ  ؿ أشمقا سم دي٨م ىمٌيؾ   «ٓ َيؾ ًم لصم٦م ...»وٕمٞمػو أقمٜمل سمٚمٗمظ: 

و  ييييذا «ومٚمٞميييي١مُمروا أطمييييد ؿإذا ظمييييرج صملصميييي٦م ذم ؾمييييٗمر  »ىميييي٤مل:  ¢ ييييذاو قمييييـ اًمٜمٌييييل 

ومٝميييق  هميييػم   «ٓ َييييؾ»ُميييروي ذم ؾميييٜمـ أو داود وهميييػمه و يييق صم٤مسمييي٧مو ًمٙميييـ سمٚمٗميييظ: 

صم٤مسمي٧مو وُم ييؾ  ييذا آشمّمي٤مل  ييق اشمّميي٤مل وطمٞميد وومريييد ُمييـ أطميد طمييزب اًمر رييير و 

وأٟميي٤م يقُمتييذ ذم دُمِمييؼ ُمٕمييروه أٟمٜمييل أظميي٤مًمٗمٝمؿ ذم ُمييٜمٝمجٝمؿ وذم دقمييقهتؿ: ٕسيي٤م 

إٟمييين  يييل ىم٤مئٛمييي٦م قميييغم اظمرٞمييي٤مر ُمييي٤م  يييق ًمٞمًييي٧م ىم٤مئٛمييي٦م  قميييغم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م أوًٓو و
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إصٚم  وإٟمٗمع ذم رأهييؿ ُميـ أىميقال اًمٕمٚمينء قميغم اظميرلومٝمؿو صميؿ  يؿ ٓ يٕمٜميقن 

سمرّميي ٞم  اًمٕم٘مٞمييدة وشمّميي ٞم  اًمًييٚمقكو ويٍمييطمقن سميي٠من ذًمييؽ جم٤مًمييف إٟميين يٙمييقن 

سمٕميييد إىم٤مُمييي٦م اًمدوًمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م: هليييذا يمٜمييي٧م أٟمييي٤م وإيييي٤م ؿ ذم ٟم٘مييي٤مش ؿميييديدو ود يٙميييـ 

 ييي٤مشمٗمل إـملىمييي٤ًمو ومٙمييي٤من ؾمييي١مال ذاك اًمًييي٤مئؾ قميييـ  يييذا يقُمتيييٍذ سمٞمٜميييل وسمٞميييٜمٝمؿ اشمّمييي٤مل 

احلييدي٨م ُمٗم٤مضميي٠مة زمو وسما٤مصيي٦م عميي٤م أظمؼمشمييف سميي٠من احلييدي٨م اييذا اإلؾمييٜم٤مد وييٕمٞمػو 

وم٠مسمدي٧م ًمف د ِمرل ُمـ ؾم١ماًمف  ذاو طمٞم٨م ىمٚم٧م ًمف: ُم٤م اًمذي  ٚمؽ قميغم اًمًي١مال 

قمييـ  ييذا احلييدي٨م سم٤مًمييذاتو و ٜميي٤مك طمييدي٨م ًظميير صيي ٞم  يٖمٜمييٞمٙمؿ قمييـ  ييذاو و ييق 

إذا يميييي٤مٟمقا صملصميييي٦م ذم ؾمييييٗمر »ىميييي٤مل:  ¢ٟمٗميييي٤ًم ُمييييـ أن اًمٜمٌييييل احلييييدي٨م اًمييييذي ذيمرٟميييي٤مه ً

و وم٠مضميي٤مسمٜمل سميين أٟميي٤م أقمرومييف قمييٜمٝمؿ سمّمييقرة قم٤مُميي٦مو وًمٙمييـ ُميي٤م يميي٤من «ومٚمٞميي١مُمروا أطمييد ؿ

قمٜمييدي قمٚمييؿ سميين ـمييرأ سمٞمييٜمٝمؿ ُمييـ ظمييلهو قمٜمييد ؿ ُميي٤م يٛمٙمٜمٜمييل أن أىمييقل سم٠مٟمييف ومٚمًييٗم٦م 

دظمٞمٚمييييي٦م ذم اإلؾميييييلم أن إُمييييير ذم اًمٙمرييييي٤مب أو ذم اًمًيييييٜم٦م قمٜميييييد ؿ ًميييييٞمس ي٘مر ييييي 

٤م ة وىم٤مقمييدة وإٟميين يٜمٔميير ذم اًم٘مييرائـ واًمييدٓئؾ اًمرييل بييرط وبييٞمط اًمقضمييقب ُمٌيي

سميي٤مُٕمر وميي٢من يم٤مٟميي٧م  ٜميي٤مك ىمريٜميي٦م شم٘مر يي أن إُميير ًمٚمقضمييقب ىمٞمييؾ سميي٤مًمقضمقب ًمييٞمس 

ًمعُمر ذاشمف وإٟمين ًمٚم٘مريٜمي٦مو وإٓ وميل يٛمٙميـ آؾميردٓل سمٛمجيرد إُمير قميغم أن  يذا 

وىمييع ظمييله سمييلم اعميي٠مُمقر   ييق أُميير ام...... ىميي٤مل حمييدصمل  ييذا اعمِميي٤مر إًمٞمييفو سم٠مٟمييف 

شم٘مل اًمديـ  اًمٜمٌٝم٤مين ٟمٗمًفو وسملم سمٕمض إقمْم٤مء اإلدارييلم قمٜميدهو ومٝميق ىميد أُمير ؿ 

سمقضميييقب إـم٤مقمريييف إـم٤مقمييي٦م قمٛمٞمييي٤مء ويمييي٤من ُميييـ اؾميييردًٓمف  يييق أن ا نقمييي٦م ُمييي٠مُمقرون 

سم٠مطم٤مدييي٨م يم ييػمة سم٢مـم٤مقميي٦م وزم إُمييرو ومٝمييق وزم أُميير: ومٞمجيي٥م إـم٤مقمرييفو ومييردوا قمٚمٞمييف 

ُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضميقبو ومٚمينذا أٟمي٧م شم٠مُمرٟمي٤م و أن ا٤ٕمسم٤مًم٘م٤مقمدة اًمرل  ؿ ُمٓمٛمتٜمقن إًمٞمٝم
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سم٢مـم٤مقمرؽ  ذه اإلـم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ومي٤مطمر٩م قمٚميٞمٝمؿ ايذا احليدي٨م اًميذي يٕمريؼم قمٜميد ؿ 

ٓ َيييؾ ًم لصميي٦م »ىمريٜميي٦م حلٛمييؾ إُميير قمييغم اًمقضمييقب طمٞميي٨م ىميي٤مل: ٓ َيييؾو ٓ َيييؾ 

إمم ًظميييرهو ومٛميييـ أضميييؾ ذًميييؽ أراد ؾمييي٤مئكم أن يٕميييره  يييذا احليييدي٨م ايييذا  «ذم ....

أم ٓع ومٚميين أضمٌرييف سم٠مٟمييف وييٕمٞمػ ومييرح ومرطميي٤ًم يمٌييػمًا ورضمييع اًمٚمٗمييظ  ييؾ  ييق صيي ٞم  

ُمرٛمًٙم٤ًم سم٤مًم٘م٤مقمدة سم٠من إُمر ٓ يٗمٞمد اًمقضمقبو ويمي٤من ُميـ طمّميٞمٚم٦م ذًميؽ أن ؿمي٘م٤مق 

وظمييله ذم اعمجٚمييس اإلداريو وُمييع رئييٞمس احلييزب شم٘مييل اًمييديـ اًمٜمٌٝميي٤مين ر ييف 

امو  ييذا قمرومرييف  ٤مشمٗمٞميي٤ًمو وأن إظمقاٟمٜميي٤م  ييدون ذم ا زائيير يًييٚمٙمقن ؾمييٌٞمؾ طمييزب 

ر ريييير ومٞم رجيييقن سم٠مطم٤مديييي٨م ويييٕمٞمٗم٦م وي١ميميييدون سمييي٠من ٓ سميييد ُميييـ أن يٙميييقن  ٜمييي٤مك اًم

أؿمييا٤مصو وٟم ييـ ٟم٘مييقل سميي٠من أُميير اًمرؾمييقل قمٚمٞمييف اًمًييلم ذم  صملصميي٦مظملوميي٦م وًمييق ُمييـ 

اًمًييٗمر أن ييي١مُمروا قمٚمييٞمٝمؿ  ييذا ٓ ظمييله ومٞمييف. ًمٙمييـ  ييذا ًمييٞمس يميين  ييق إُميير ذم 

٥م إدارة ؿم١مون اًمدوًم٦م اإلؾملُمٞم٦م أٟمف ٥ْم أن يٗمرض ومرض ؿماص واطمد يٜمرّم

أو يٜمّم٥م ُمـ أضمؾ اإليشو اإلُم٤مرة واًمقٓي٦م قمغم اعمًيٚمٛملم أظميريـو إٟمين  يذا 

يمن ٟم ـ ٟم٘مرر دائًن وأسمدًا يًيٕمك إًمٞميف سم٤مًمرّميٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م إلقميلم اًمٜمي٤مس سمين أٟميزل 

ام ُميييـ أطمٙمييي٤مم  قمٞمييي٦م وسمؽمسمٞميييرٝمؿ قميييغم ذًميييؽو وييييقم َي٘م٘ميييقن  يييذيـ اًمنميييـملم 

ْميييٓمريـ إمم ٟمّمييي٥م أُميييػم إؾم٤مؾميييٞملمو ومًيييررٙمرؾ ا نقمييي٦م وؾميييٞمجدون أٟمٗمًيييٝمؿ ُم

قمٚمٞمٝمؿو  ذا إُمػم  ق اًمذي ٥ْم إـم٤مقمرف سمٕمد أن شمٙمقن إؾم٤ٌمب شمقومرت ًم٘مٌقل 

 ري٤مؾمرف وإـم٤مقم٦م أواُمرهو  ذا ُم٤م يٕمـ ذم اًم٤ٌمل.

 اعمٚم٘مل: ضمزاك ام ظمػم ي٤م ؿمٞم .

 وإي٤مك. اًمِمٞم :
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 أسمق ًمٞمغم: ـمٌٕم٤ًم  ذه ُم٘م٤مٓت ُمـ ُم٘م٤مٓت قمكم سمٚم ٤مج ـمٌٕم٤ًم.

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ْزيؽ ا ػم ي٤م ؿمٞم . اعمٚم٘مل: ام

 ام َيٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

 ( 00: 48: 54/ 529) اهلدى والنور /
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 حدّد الطاع٘ يف إمازٗ الطفس

٥م  قميدم بدييد إُمي٤مرة اًمًيٗمر أو  ٜمي٤ميم ػمًا ُمي٤م شم٘ميع سمٞمٜم :ٟم٠ًمل قمـ ُمداظمٚم٦م: ظملومي٤مت سمًٌي

 عرُم٤م ؿم٤ماٝم٤مو أرضمقا أٟمؽ شمٌلم ًمٜم٤م ُم٤م  ل طمدود اًمٓم٤مقم٦م ذم إُم٤مرة اًمًٗمرو ... إُم٤مرة اًمًٗم

إُميي٤مرة اًمًييٗمر إُميي٤مرة إدارييي٦م ُمييـ ضمٝميي٦مو وُمييـ ضمٝميي٦م أظمييرى سمييل ؿمييؽ إذا  اًمِمييٞم :

ٓ ـم٤مقميي٦م ًمٚمٛماٚمييقق ذم »يم٤مٟميي٧م اإلُميي٤مرة اًمٙمييؼمى  ييل ُم٘مٞمييدة سم٘مقًمييف قمٚمٞمييف اًمًييلم: 

وم٤ٌمٕومم ًمإلُمي٤مرة ا ٤مصي٦مو ًمٙميـ اإلُمي٤مرة اًمٙميؼمى هلي٤م أطمٙمي٤مم ٓ  «ُمٕمّمٞم٦م ا ٤مًمؼ

ٜمِمطو وًمق أظميذ ُم٤مًميؽ شمرٕمدى همػم ٤م ُمـ اإلُم٤مراتو و ل اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٙمره واعم

و،ب فمٝمركو ُم ؾ  ذه اًمٓم٤مقم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل د شمرد ذم  يذه اإلُمي٤مرة اًمّميٖمرى 

إن صييي  اًمرٕمٌيييػم أو اإلُمييي٤مرة اعمقىمٗمييي٦م وًمٕمٚمٝمييي٤م أصييي  شمٕمٌيييػمًاو و يييل إُمييي٤مرة اًمًيييٗمرو 

وم٤مإلُم٤مرة قم٤ٌمرة إذًا قمـ إُم٤مرة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م هلذه اًمروم٘م٦م اًمذيـ يًٚمٙمقن ـمري٘م٤ًم ىمد يٙمقن 

و ىمد يٙمقن ؾمٝملًو وىمد يٙمقن وقمرًا وؿم٤مىم٤ًم وٟم ق ذًمؽو ـمقيلًو وىمد يٙمقن ىمّمػماً 

ًمٙمـ ُم٤م ٟمًيرٓمٞمع أن ٟم٘ميقل إٟميف فٚميط ومٞميف أيْمي٤ًم ىمقًميف قمٚمٞميف اًمًيلم يمين ذم صي ٞم  

ٓ ي٘مّمد  ذا  «ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع امو وُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل»ُمًٚمؿ: 

 يذه اًمروم٘مي٦م إُمػم ذم اًمًٗمر ُمٓمٚم٘م٤ًمو  ذا يمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م يٕمٜمل: يمٚمين ومٞميف سمرٜمٔميٞمؿ أُميقر 

ٜمٌٖمييل أن يرٕميي٤موٟمقا يميين  ييق اًمِميي٠من ذم طمٞميي٤مهتؿ اًمٕم٤مدييي٦م ذم طم٤مًميي٦م ٞمذم  ييذا اًمًييٗمرو وم

 اإلىم٤مُم٦مو وسمّمقرة أيم ر أيْم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمرٜمٔمٞمؿو ومٚمٞمس  ٜم٤مك أيم ر ُمـ  ذا أسمدًا.

 يٕمٜمل: ْقز خم٤مًمٗم٦م أُمر  ذا إُمػمع ُمداظمٚم٦م:

و سمٞميييٜمن ذم هْيييقز خم٤مًمٗمريييفو ًمٙميييـ ٓ اشم٤ٌمقمييي٤ًم ًمٚمٝميييقىو اشم٤ٌمقمييي٤ًم ٓضمرٝمييي٤مد اًمِميييٞم :

 اًمقٓي٦م اًمٙمؼمى ٓ اضمرٝم٤مد ًمف.

 . : .. ( 5:  36/   24) اهلدى والنور /  
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 حهه البٔع٘ العام٘ ّارتاص٘ اليت تأخرٍا  

 بعض ادتناعات علٙ أتباعَا

ؾمييي١مال: ؿميييٞم ل ُمييي٤م طمٙميييؿ اًمٌٞمٕمييي٦م اًمٕم٤مُمييي٦م اًمريييل شم٠مظميييذ ٤م سمٕميييض ا نقمييي٤مت قميييـ 

ٕمييض ا نقميي٤مت قمييغم اعمٜمرٛمييلم إًمٞمٝميي٤مو وُميي٤م طمٙمييؿ اًمٌٞمٕميي٦م ا ٤مصيي٦م اًمرييل شم٠مظمييذ ٤م سم

ا ٝميي٤مد ذم ؾمييٌٞمؾ ام زقمٛمييقاو واًم٘مٞميي٤مم سمٕمٛمٚمٞميي٤مت آهمرٞميي٤مٓت وهمييػم ذًمييؽ سمييدقمقى 

 إرادة ـمٌٕم٤ًم إىم٤مُم٦م طمٙمؿ ام قمز وضمؾ ذم إرض وهمػم ذًمؽع

ٟم ييـ ومييٞمن قمٚمٛمٜميي٤م ٓ ٟمييرى أسمييدًا  ٜميي٤مك سمٞمٕميي٦م إٓ عمييـ ٓ وضمييقد ًمييف اًمٞمييقمو  اًمِمييٞم :

 ُم٤ٌميٕمرييفو أُميي٤م ُم٤ٌميٕميي٦م وميي٢مذا وضمييد سمقيييع و ييق ا ٚمٞمٗميي٦م اًمييذي ْٛمييع اعمًييٚمٛمقن قمييغم

طميييزب ُميييـ إطميييزاب ًمٗميييرد ًميييرئٞمس هليييؿو أو مج٤مقمييي٦م ُميييـ ا نقمييي٤مت ًمرئٞمًيييٝمؿو 

و ٙميييذاو ومٝميييذا ذم اًمقاىميييع ُميييـ اًمٌيييدع اًمٕمٍميييي٦م اًمريييل ومِمييي٧م ذم اًميييزُمـ احلييي٤م،و 

وذًمييؽ سمييل ؿمييؽ ييي٤م ي ييػم ومرٜميي٤ًم يم ييػمة ضمييدًا سمييلم اعمًييٚمٛملمو ٕن يمييؾ مج٤مقميي٦م دمييد 

ط اًميييذي يٛمٌمييي ومٞميييف طمزسميييفو ومٝميييذا ٟمٗمًيييٝم٤م وىميييد أظميييذت سمر ٌييي٦م اًمٌٞمٕمييي٦م أن شمٚمريييزم ا ييي

اعمٌيي٤ميع ًمييف إُميير واًمٜمٝمييل يميين ًمييق يميي٤من ظمٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمٛملمو و ٜميي٤مك ُمٌيي٤ميع ًظميير وًمييف 

ٕميييض سمًييي٥ٌم  يييذه اًمٌٞمٕمييي٤مت ظميييط ًظميييرو و ٙميييذا شمر٤ٌمقميييد ا نقمييي٤مت سمٕمْميييٝم٤م قميييـ سم

ٚمٗميي٦مو وم٤ٌمإلويي٤موم٦م أٟمٜميي٤م ٓ ٟمٕمٚمييؿ سمٞمٕميي٦م إٓ ًمٚماٚمٞمٗميي٦م اعمًييٚمؿ ومٜمجييد ًصميي٤مر رااًمٕمديييدة اعم

اًمًيٞمت٦م ذم ٟمٗميقس اعمٌي٤ميٕملمو وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م أرى أٟميف ًميٞمس   ذه اًمٌٞمٕم٤مت ٟمجد أصمي٤مر
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أن  ¢ُمييـ يميينل ا نقميي٦م اًمرييل شمريييد أن شمٕمٛمييؾ سمٙمريي٤مب ام وسم ييدي٨م رؾمييقل ام 

يٙمقن  ٜم٤مك سمٞمٕمي٦م شمٕم٘ميد قميغم رىمي٤ماؿو وقمٚميٞمٝمؿ أن يٚمرزُمق ي٤مو وأن ي١مصمٛميقا أٟمٗمًيٝمؿ 

ولو ومٞمن إذا ٟم٘مْمق ٤مو ٓ ٟمٕمٚمؿ ؿمٞمت٤ًم ُمـ  ذه اًمٌٞمٕم٤مت يم٤من هلي٤م أصيؾ ذم اًميزُمـ إ

ص ٞم  أن اًمزُمـ إول يم٤من إُم٤مُمٝمؿ واطمد ذم يمؾ اًمٌلد اإلؾملُمٞم٦م ومٙم٤من يٌي٤ميعو 

و يييذه اًمٌٞمٕمييي٦م اًمنميييقمٞم٦مو ًمٙميييـ عمييي٤م شمٗميييرق اعمًيييٚمٛمقن صييي٤مر  ٜمييي٤مك سمٕميييض اعمٚميييقك 

ي٠مظميييذون سمٞمٕمييي٤مت ُميييـ أوميييراد ؿ ُميييـ ؿميييٕمٌٝمؿو ًمٙميييـ  يييذا د ييييرد أسميييدًا ذم اًمٙمرييي٤مب 

ؿو ٞمٕم٦م ُمـ أوميراد ؿميٕمٌٝمواًمًٜم٦م ُم٤م ْٞمز ٓ أىمقل ُم٤م يقضم٥م هلؿ أن يٗمروقا أظمذ اًمٌ

شمٗمييرق اعمًييٚمٛملم إمم مج٤مقميي٤مت إمم أطمييزاب  عميي٤م ذيمرٟميي٤م سميي٠من ذًمييؽ يًيي٤مقمد دمًييٞمد

إمم  ُمٚمييقك ـمقائييػ يميين وىمييع ذم اًمريي٤مري  اًمٖميي٤مسمرو ومٝمييذا اقمر٘ميي٤مدي سم٠مٟمييف ٓ يٜمٌٖمييل أن 

يرقرط اعمًٚمؿ ومٞم٤ٌميع أطمدًا اًمٌٞمٕم٦م اًمرل شمٚمزُمف سم٠من يٓمٞمع اعم٤ٌميع ـم٤مقمي٦م قمٛمٞمي٤مءو ٕن 

٤مءت ذم اًمًٜم٦م أن شمٓمٞميع اإلُمي٤مم اعمٌي٤ميع وًميق ضمٚميد فمٝميرك ُمـ  وط اًمٌٞمٕم٦م اًمرل ضم

و  ذه اًمٌٞمٕمي٦م عميـ شمٌي٤ميعع ًمٕمدييد ُميـ إؿميا٤مصو  يذا ٓ يقضميد أصيؾ ُم٤مًمؽوأظمذ 

 ذم اإلؾملم أسمدًا.

ضم٤مء ذم ؾم١ماًمؽ آهمرٞم٤مٓتو  ذا ُميـ أ  ُمي٤م ييذاع أن ذم اًمٕمي٤مد اإلؾميلُمل 

يٙمقٟميقا ُميـ و ق ارشمٙم٤مب سم٠مُمر ُمـ سمٕمض اعمؽمأؾملم قميغم سمٕميض ا نقمي٤مت وىميد 

اًمٜم٤مس اًمٓمٞمٌلمو ًمٙمـ ٓ يرٜم٤مرم اًمٓمٞم٤مسم٦م ُمع اًمٖمٗمٚم٦مو سمؾ ذم يم ػم ُمـ إطمٞمي٤من يٙميقن 

اًمٓمٞمييي٥م ُميييـ اعمٖمٗمٚميييلمو وطمٞميييٜمن يٙميييقن يميييذًمؽ ومٝميييق يٙميييقن ُميييـ اعمًيييرٖمٚملم ؾميييقاء 

اؾمييرٖملل ُمييـ اؾمييرٖمٚمف يم٤مٟميي٧م ٟمٞمرييف ـمٞمٌيي٦م أو ؾمييٞمت٦مو ومٞمجيي٥م أن يٙمييقن اعمًييٚمؿ ـمٞمٌيي٤ًمو 

ـ ا ٓمييي٤مب وأن يٙمييقن ي٘مٔمييي٤ًم ومٓمٜميي٤ًم ًمٌٞمٌييي٤ًمو يميين ضمييي٤مء قمييـ ر  ام قمٜمييف ىمييي٤مل:  قمٛمييير سميي
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٥ّم فييدقمٜمل» ٥ّم وٓ اِ يي . ومٝمييق ًمٌٞميي٥مو و ييق ي٘مييظو و ييق يمييٞمس ومٓمييـو «ًمًيي٧ُم سم٤مِ يي

  ٙمذا ٥ْم أن يٙمقن اعمًٚمؿ.

ومٝمٜميي٤مك سمٕمييض اًمٜميي٤مس سمًييلـم٦م ًمًيي٤مسؿو ورسميين سمًيي٥ٌم إظملصييٝمؿ ذم دقمييقهتؿ 

وًميييييق يمييييي٤مٟمقا قميييييغم ظمٓمييييي٠م يًيييييٞمٓمرون قميييييغم سمٕميييييض إوميييييرادو وي٠مظميييييذون سم٠مًمٌييييي٤ماؿ 

٠مُمروسؿ سميي٠من ي٘مرٚمييقا وملٟميي٤ًم ٕن  ييذا زٟمييديؼو أو ىمييد ٓ يٙمييقن زٟمييدي٘م٤ًم وسم٘مٚمييقاؿو ومٞميي

وًمٙمٜمف ي٘مػ طمجر قم رة ذم ـمريؼ اًمدقمقةو وأي دقمقةع  ل دقمقهتؿ اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم 

إٓ  ُمًيييٚمؿؾميييٗمؽ اًميييدُم٤مءو ومٝميييذا ٓ ْيييقز ذم اإلؾميييلمو ٓ ْيييقز شمٜمٗمٞميييذ أُمييير سم٘مريييؾ 

ٞمس هميييػم إـم٤مقمييي٦م ًميييذًمؽ اًمرضميييؾ اًمقطمٞميييد اعمٌييي٤ميع و يييق ظمٚمٞمٗمييي٦م اعمًيييٚمٛملم وم٘ميييط وًمييي

 ذًمؽ.

 ( 00:  23:  55/ 288) اهلدى والنور/
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 ملً البٔع٘؟.. ثه متٙ الْصْل؟ ّالهالو 

 علٙ التضفٔ٘ ّالرتبٔ٘

سم٤مًمٜم٦ًٌم عمقوقع طم٤ًمس أقمر٘مد أٟميف يٛميس يميؾ ُمًيٚمؿ ذم  يذا اًمزُمي٤منو أٓ  ُمداظمٚم٦م:

 و ق ُمقوقع اًمٌٞمٕم٦م.

 اًمٌٞمٕم٦م. اًمِمٞم :

أن يلىمييل رسمييف سمقضمييف  ييؾ شمييرى أن اًمٌٞمٕميي٦م وميرض قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿ يرييد  ُمداظمٚمي٦م:

ؾميييٚمٞمؿ وسم٘مٚمييي٥م ؾميييٚمٞمؿ وسمٕمٛميييؾ ؾميييٚمٞمؿع وإن يمييي٤من  يييذا ومٚمٛميييـ شمٙميييقن اًمٌٞمٕمييي٦م ذم  يييذا 

 اًمزُم٤منل

 ذا اًمذي يم٤من سمدي أؾم٠مًمؽ قمٜمف أٟمي٧م شمٕمروي٧م ًميف اًمٌٞمٕمي٦م عميـ عمٗم٘ميقد  اًمِمٞم :

 أم ُمقضمقدع اًمٌٞمٕم٦م عمٗم٘مقدعل همػم وارد ص ع 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ن شمٙمييقن عمقضمييقدو وميي٠ميـ اًمٌٞمٕميي٦م عمٗم٘مييقد همييػم وارد.إذًا: اًمٌٞمٕميي٦م ْيي٥م أ اًمِمييٞم :

 يييذا اعمقضميييقد اًميييذي ْييي٥م أن يٌييي٤ميع ُميييـ ضمٝمييي٦مو ويّميييدق قمٚمٞميييف إذا د يٌييي٤ميع  يييذا 

 .«ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمر٦م ضم٤م ٚمٞم٦م»اعمقضمقد ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًلم: 

 أيـ  ذا اًمذي يٜمٌٖمل أن ي٤ٌميع سمٜم٤مًء قمغم  ذا احلدي٨م وأُم ٤مًمف ُمـ إطم٤مدي٨مع
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ُمقضمييقد  ييؾ ْيي٥م ُم٤ٌميٕمرييف أو ٓو إٟميين  ًمييذًمؽ ُمييـ ا ٓميي٠م اًمٌ يي٨م ذم أُميير همييػم

اًمقاضم٥م اًمًٕمل إل٤ْمد اعمجرٛمع اًمذي يٜمٌيع ُمٜميف اًمِمياص اًميذي ْي٥م ُم٤ٌميٕمريفو 

 واو   ذا اًمٙملمع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ. أٟم٤م أؿميٕمر سم٠مٟميف  يذا اًمٙميلم قميغم ىمٚمريف  يق ضمي٤مًمس واصميؼو ًمٙميـ ُميـ  اًمِمٞم :

 ييذا َيريي٤مج اًمٜم٤مطمٞميي٦م إظمييرى أٟميي٤م أؿمييٕمر أٟمييف أٟميي٧م ُميي٤م ارشمقييي٧م ُمييـ ا ييقابو وميي٤مًمري 

 إمم ٟمْم و ومٝم٤مت ٟمِمقه أٟم٧م اٟمْم  اٟمٔمر قمٜمدك سمٕمد  ذا ا قاب ـمٌٕم٤ًم.

ٓؿميييؽ أٟميييؽ شم٘ميييرأ أومٙمييي٤مري ذم  يييذا ـمييي٥م قمٔميييٞمؿ اًمٕمٛميييؾ اإلْييي٤مو  ُمداظمٚمييي٦م:

 ًمٚمٛمجرٛمع اًمذي يٜمٌع ُمٜمف أو يقضمد ُمـ ظملًمف  ذا اًمِماص.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

... واىمٕمٜمييي٤م صيييٕم٥م ضميييدًا يمٞميييػ شمٕمٛميييؾ أن إلْييي٤مد  يييذا اعمجرٛميييعع  ُمداظمٚمييي٦م:

ريم٤مت يم رت طمرك أٟمف احلريم٦م اًمقاطمدة اٟمٗمّمٚم٧م ذم طمد ذاهت٤م إمم طمريمي٤مت واحل

 يم ػمة.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ص  ومٙمٞمػ شمٕمٛمؾع ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ق ص  ُم٤مئ٦م ص . اًمِمٞم :

 ويمؾ يدقمل أٟمف قمغم احلؼ. ُمداظمٚم٦م:
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 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أٟميي٤م يٕمٜمييل ذم احل٘مٞم٘ميي٦م: أريييد اإليْميي٤مح ُمييـ ظمييلل اًمٜمٔمييرة إمم واىمٕمٜميي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 و وواىمع اًمٌلد اإلؾملُمٞم٦م واحلريم٤مت اإلؾملُمٞم٦معاحل٤مزم سم٤مًمْمٌط

 ذا ضمقاسمؽ ؾمٞمٙمقن همري٤ًٌم ىمٚمٞملً ُمٌدئٞم٤ًمو ًمٙميـ ؾميرجده صيقاسم٤ًمو شمٕميره  اًمِمٞم :

 اُمرئ اًم٘مٞمس ُم٤مذا ىم٤مل ًمّم٤مطمٌف:

  كى صسحًي ملس رأى الاعر  دوىا 

 

 

 وأيقاان أىااس  حقاا   قو اا 

 فقلاال لاا    رًكااي نونااك  ىااا 

 

 ىحسول  لكًس أو ىما   فنساذراً  

ٟمٕميييؿ. ُمييي٤م رأييييؽ ذم  يييذا اًمٙميييلم اًميييذي ٟمٌيييع ُميييـ ضمييي٤م كم  يييق قميييؿ يًيييٕمك وراء  

اعمٚمؽ دٟمٞمقيو ًمٙمـ ؿمقه يٕمٜمل ي٘مقل: وإٟمن ٟم ٤مول ُمٚمٙم٤ًم أو ٟمٛمقت ٟمٕميذرًاو إُمي٤م 

أن ٟم ّمؾ اعمٚمؽ إُم٤م أن ٟمٛمقت وٟم ـ ُمٕمذوريـو  ذا يملم ضم٤م كم وويٕمقه ذم 

ٟم ييـ ٓ أُمير دٟمٞميقيو ٟم يـ ٟمْميٕمف ذم أُمير ديٜميلو أقمٜميل ايذا سمٌميء ُميـ اًمرقويٞم : 

ٟمًييرٓمٞمع أن ٟمقضمييد يٕمٜمييل: ٓ ٟمًييرٓمٞمع أن ٟم ييؾ اعمِمييٙمٚم٦م اًمرييل أٟميي٧م وصييٗم٧م ضم٤مٟمٌيي٤ًم 

ُمٜمٝمييي٤م عمييي٤م ذيميييرت إطميييزاب وُمييي٤م ذيميييرت ُمييي لً اًميييدول اعم ٞمٓمييي٦م اعمًيييرٕمٛمرة إ  

ُمٌييي٤م ة إ  ومٙمريييي٤ًم إمم ًظميييرهو ٟم يييـ ُمييي٤م ٟمًيييرٓمٞمع سمٕمجرٟمييي٤م وسمجرٟمييي٤م ووضمق ٜمييي٤م ُمييي٤م 

٤م د وقمييييغم ام و ٜميييي٤م اًمِميييي-ٟمًييييرٓمٞمع أن ٟم ييييؾ اعمِمييييٙمٚم٦مو ًمٙمييييـ قمٚمٞمٜميييي٤م أن ٟمًييييٕمك 

قمٚمٞمٜميي٤م أن ٟمًييٕمك ًمٜمرضمييع ومٙمرييي٤ًم إمم ُميي٤م ىمٌييؾ أرسمٕميي٦م قمنميي ىمرٟميي٤ًمو إذا شمّمييقرٟم٤م  -اًمييرنم

وأص ٤مسمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمَٕمدديي٦م واًمُٕمدديي٦مو واؾمر ييٟم٤م أيْمي٤ًم  ¢وٕمػ اًمرؾمقل 

 ىمقة اًمدوًمرلم اًمٕمٔمٞمٛمرلم يقُمتذ واًمٚمرلم شمِمٌٝم٤من اًمدوًمرلم اًمٕمٔمٞمٛمرلم اًمٞمقم.
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 م.وم٤مرس واًمرو اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ؾ يم٤من فٓمر ذم سم٤مل أطمد أٟميف يٛمٙميـ اًم٘مٚمي٦م اًم٘مٚمٞمٚمي٦م قميددًا وقميددًا أسي٤م  اًمِمٞم :

 شمٜمرٍم قمغم اًمدوًمرلم اًمٕمٔمٞمٛمرلمعل  ذا ُمـ طمٞم٨م احل٤ًمسم٤مت اعم٤مدي٦م ُمًر ٞمؾ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

صيييي  وإٓ ٓع ًمييييذًمؽ اعمًييييٚمؿ ُميييي٤م َيٍميييي ومٙمييييره وم٘مييييط ذم إؾميييي٤ٌمب  اًمِمييييٞم :

ًمييذًمؽ أٟميي٤م ىمٚميي٧م قمٚمٞمٜميي٤م أن ٟم٠مظمييذ سم٤مٕؾميي٤ٌمبو أُميي٤م اعم٤مدييي٦م اًمرييل ْيي٥م أن ي٠مظمييذ ايي٤م: 

اًم٘مْمييي٤مء قميييغم اعمِمييييٙمٚم٦م ُمييي٤م  ييييل سم٤مخت٤مذٟمييي٤م ٟم يييـ إؾميييي٤ٌمب  ٜمييي٤مك  ء ُمييييـ وراء 

ٌكييي٧ْم ﴿اًمٖمٞمييي٥م يييي٠ميت طميييرًن ًمققميييد ام اًمّمييي٤مدق طميييلم ىمييي٤مل:  ييييُمْؿ َوُيَ  يييوا ام َ َيٜمٍُمْ إِْن شمَٜمٍُمُ

 .[ 7]محمد:﴾أىَْمَداَُمُٙمؿْ 

عمًٚمؿ أسؿ يٗمٙمروا شمٗمٙمػم همرو أي: وم٤م ٓم٠م اًمذي ي٘مع ومٞمف يم ػم ُمـ اًمِم٤ٌمب ا

يٗمٙمر شمٗمٙمػم ُم٤مدي أٟمف إُم٦م ُمرٗمرىمي٦م سمٕمْميٝم٤م قميغم سمٕميضو ويًيٞمٓمر قمٚمٞمٝمي٤م ُمي٤م ذيمرٟمي٤م 

﴿إِْن ًٟمٗم٤ًم و يق ُمٕمٚميقم ًميديٙمؿ يمٞميػ يٛمٙميـ  يذه أن شمٕميقد إمم جميد ٤مع ا يقاب: 

يُمْؿ َوُي ٌَك٧ْم َأىْمَداَُمُٙمْؿ ﴾]حمٛمد: وا ام َ َيٜمٍُمْ سم٘ميقة ام ًمٞمس سم٘مقشمٜم٤مو وإٟمين  [ 3شَمٜمٍُمُ

قميييز وضميييؾ اًمريييل ٓ شم٘مٝمييير وًمٙميييـو  يييذا ٓ يٕمٜميييل أن ٟمٔميييؾ ويييٕمٗم٤مء ُمييي٤مدة وُمٕمٜميييك ٓو 

ُدو  ام ِ  ٌُيييقَن سمِيييِف قَمييي ٤مِط اْ َٞمْيييِؾ شُمْرِ  ـْ ِرسَمييي
ٍة َوُِمييي ق  ـْ ىُمييي

رََٓمْٕمُرْؿ ُِمييي ٤م اؾْمييي ييْؿ َُمييي وا هَلُي دُّ
﴿َوَأقِمييي

يُمؿْ   .[ 56]األنفال:﴾ َوقَمُدو 
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 يييـ أظميييذٟم٤م سم٤مٕؾمييي٤ٌمب اًمٙمقٟمٞمييي٦م إذًا: اعمًييي٠مًم٦م ؾميييٝمٚم٦م وصيييٕم٦ٌمو ؾميييٝمٚم٦م وميييٞمن إذا ٟم

واًمنمييقمٞم٦مو وٓ هيقًمٜميي٤م سمٕمييد ذًمييؽ  ييذا اًمٕمييدد اًمْميياؿ اعمٕميي٤مدي هليي١مٓء اعمًييٚمٛملم 

يييٜم ٦ِم ام ِ ﴿اعمرٗميييرىملم: ٕن اًمرييي٤مري  يٕمٞميييد ٟمٗمًيييفو ُمٕمٜميييك  يييذه ا ٛمٚمييي٦م:  ًُ
يييَد ًمِ ـْ دَمِ َوًَمييي

 .[ 52]األحزاب:﴾شَمٌِْديًل 

يٟم٤َم طَمر يك إَِذا اؾْميرَٞمْتََس اًمرُّ ﴿ي٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرًن:  ُيْؿ ىَميْد يُميِذسُمقا ضَمي٤مَءُ ْؿ ٟمٍَْمُ ؾُميُؾ َوفمَٜمُّيقا أَس 

ـْ ٟمََِم٤مءُ  َل َُم  .[ 336]يوسف:﴾ ومَٜمُجك

وم٤مًمرؾمؾ ي١مذون ومن سم٤مًمؽ ٟم ـع ًمٙمـ ٟم ـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٠مظميذ سم٤مٕؾمي٤ٌمب وٟمرقيميؾ 

قميغم رب إرسميي٤مبو ُمي٤م ٟم٘مٕمييد ٟمٗمٙمير سم٤مٕؾميي٤ٌمب ٟم يـ ُميي٤مذا ٟمّميٜمع سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمييدوًمرلم 

ٟم٘مٝميير ؿ ٟم٘مييدر ٟمٜمرٍميي قمٚمييٞمٝمؿل ٓ ُميي٤م ٟمًييرٓمٞمع إذا ُميي٤م اًمٕمٔمٞمٛمرييلم اًمٞمييقمو ٟم ييـ ٟم٘مييدر 

اقمرٛمدٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤مو أُم٤م إذا اقمرٛمدٟم٤م قمغم رسمٜم٤مو وقمغم أطمٙم٤مم  يٕمريف اًمريل أُمرٟمي٤م 

 ا٤مو ٓؿمؽ أن ام قمز وضمؾ ؾمٞمٜمٍمٟم٤م: إن ام ٓ فٚمػ وقمده.

٤م قَمٚمَٞمْٜم٤َم َٟمٍْمُ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ﴿ ُمداظمٚم٦م:  .[ 87]ال:و :﴾َويَم٤مَن طَم٘مًّ

 ييذا  ييقو  وًمييذًمؽ أٟميي٤م قمٜمييدي ومٙمييرة ووييٕم٧م هليي٤م قمٜمقاٟميي٤ًم ٟم ييق: أيم يير  ًهو اًمِمييٞم :

ُمـ قمنم ؾميٜمقاتو ـمرييؼ ا يلص ُميـ اًمقويع اًميذي ٟم يـ ومٞميف  يق: ُمي٤م أقميؼم قمٜميف 

 سم٤مًمٙمٚمٛمرلم ٓسمد ُمـ اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

 اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 شمّمٗمٞم٦م ُم٤مذاع ُمداظمٚم٦م:
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 ظمؾ ومٞمف أيم ر ي٤م ومٞمف.شمّمٗمٞم٦م اإلؾملم ي٤م دظمؾ ومٞمفو واًمذي د اًمِمٞم :

 يم٠مٟمف ىمقل ُم٤مًمؽ: أقمداء اإلؾملم ُمـ اإلؾملم. ُمداظمٚم٦م:

ٓ و ييييؿ اعمًييييٚمٛملم ا ٝمٚميييي٦م يٕمٜمييييل: ٟمٕمييييدد إؾميييي٤ٌمب قمييييدد إؾميييي٤ٌمب  اًمِمييييٞم :

واعمييقت واطمييدو ذم  ء ٟمٌييع ُمييـ أٟمٗمًييٝمؿو ذم  ء ـمييرأ قمٚمييٞمٝمؿ ُمييـ أقمييدائٝمؿو 

اًمريل دظمٚمي٧م وم٠مفمـ شمٌلم ًمؽ ُم٤مذا ٟمٕمٜمل سم٤مًمرّمٗمٞم٦مع اًمرّميٗمٞم٦م: شمٕمٜميل شمّميٗمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئيد 

ذم أومٙميي٤مر اعمًييٚمٛملم واإلؾمييلم سمييرئ ُمٜمٝميي٤م سمييراءة اًمييذئ٥م ُمييـ دم اسمييـ يٕم٘مييقب يميين 

 ي٘م٤مل.

شمّمٗمٞم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْميٕمٞمٗم٦م اعمقويققم٦مو وُمي٤م أيم ر ي٤م ُمي٤م 

شمًييييٛمع ظمٓمٌيييي٦م ذم ُمًييييجد ذم إذاقميييي٦م إٓ ودمييييد ومٞمٝميييي٤م طمييييدي٨م أو أيم يييير وييييٕمٞمػ أو 

وأومٙمييي٤مر سمٕمْميييٝم٤م ٟمٌٕمييي٧م ُميييـ  ُمقويييقعو شمّميييٗمٞم٦م اًمٗم٘ميييف اإلؾميييلُمل يييي٤م ومٞميييف ُميييـ أراء

جمرٝمديـ قمٚمينءو ًمٙميٜمٝمؿ هميػم ُمٕمّميقُملمو وسمٕمْميٝم٤م صيدرت ُميـ ٟمي٤مس ًمٞمًيقا ُميـ 

أ ؾ اًمٕمٚمؿو وإٟمن ُم٘مٚميديـو شمّميٗمٞم٦م شمّميٗمٞم٦م سمٕميديـ شمّميٗمٞم٦م اًمًيٚمقك ُميـ آٟم يراه 

قمـ اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو واًمًٚمقك اًمّمقذم ُم لً اًمذي يز د ذم اًمدٟمٞم٤م وف٤مًمػ ُم ؾ 

ََؽ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٓ شَمٜمَس َٟمِّمٌٞم ـَ َو ٟمْٞم٤َم ُِم وإن يمي٤من  يذا ا ٓمي٤مب  [ 77]القصد::﴾ اًميدُّ

ظملوميي٤ًم عميي٤م ئمييـ يم ييػم ُمييـ اعمًييٚمٛملم سمًيي٥ٌم قمييدم دراؾمييرٝمؿ ًمٚم٘مييرًن اًمٙمييريؿو  ييذا 

ظمٓم٤مب ًميٞمس ُمقضمٝمي٤ًم ُميـ ام ًمٚمٛمًيٚمٛملم ُمٌي٤م ةو وإٟمين  يق طمٙم٤ميي٦م قميـ اعمي١مُمٜملم 

ـَ أشمٌيي٤مع ُمقؾمييك ىميي٤مًمقا ًم٘ميي٤مرون:  ََؽ ُِميي ٓ شَمييٜمَس َٟمِّمييٌٞم ٟمْٞم٤َم ﴿َو ومٝميييذا  [ 77]القصدد::﴾ اًمييدُّ

يملم اعم١مُمٜملم يٜمّم قن ىم٤مرون ُمٕمروه  ذا اًمذي يم٤من ُمـ أهمٜمك اًمٜمي٤مس ذم ذاك 

اًمزُميي٤منو ًمٙمييـ  ييذا يميييلم طمييؼ إٓ أٟمييف يٜمٌٖمييل أن ٟمٗميييرق سمييلم أن يٙمييقن  ييذا اًمٙميييلم 
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ظميييييرج ُميييييـ ام ُمقضمٝمييييي٤ًم إمم اعمييييي١مُمٜملم ُمٌييييي٤م ةو وسميييييلم أن يٙميييييقن ام طمٙمييييي٤مه قميييييـ 

 اعم١مُمٜملم يٜمّم قن ُم ؾ ىم٤مرون  ذا.

َ ﴿: ُم ييييييؾ ىمقًمييييييف شمٕميييييي٤ممم َٕ ُئ ٟمَْٗميِسيييييي إِن  اًمييييييٜم ْٗمَس  ٓ  َُميييييي٤م َرطِمييييييَؿ َوَُميييييي٤م أسَُمييييييرك  إِ
ِ
ييييييقء ًُّ يييييي٤مَرٌة سم٤ِمًم ُم 

يم ػم ُميـ اًمٜمي٤مس يرقمليقا أن  يذا يميلم يقؾميػ سمٞميٜمٝمن  يق يميلم  [ 35]يوسف:﴾َروك 

 اُمرأة اًمٕمزيز  ل اًمرل ىم٤مًم٧م وُم٤م أسمرئ ٟمٗميس.

يي٥م قمٜميفو اًمِم٤م د: ومٞمج٥م اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م شمّميٗمٞم٦م اإلؾميلم ُميـ يميؾ ُمي٤م  يق همر

و يييييذا َيرييييي٤مج إمم ضمٝميييييقد ضمٌييييي٤مرة ضميييييدًاو وأن ي٘ميييييؽمن ُميييييع  يييييذه اًمرّميييييٗمٞم٦م: شمرسمٞمييييي٦م 

 اعمًٚمٛملم قمغم  ذا اإلؾملم اعمّمٗمك.

أن ُم٤م أفمـ ذم ظمله أن ُمـ ُمّمي٤مئ٥م اعمًيٚمٛملم اًمٞميقم شمٙمي٤مًمٌٝمؿ قميغم اًميدٟمٞم٤م 

سمدًمٞمؾ: ُم٤م ي٠ًمًمقا طمرام طمللع رسم٤م َي٤موًمقا يٖمٓمقه سمن يًٛمقٟمف سم٤محلٞمٚم٦م اًمنمقمٞم٦مو 

٧م اًمٌٜمييقك اإلؾمييلُمٞم٦م زقمٛمييقاو و ييذه واضمٝميي٦م وم٘مييط ُميي٤م ذم ومييرق سمٞمٜمٝميي٤م وُمييـ  ٜميي٤م ٟمٌٕميي

وسمييلم همػم يي٤م إـملىميي٤ًم سمييؾ سمٕمييض ُمييـ يرٕم٤مُمييؾ ُمييع اًمٌٜمييقك سمٞم٘مييقل ًمييؽ: سمٕمييض اًمٌٜمييقك 

 اًمذي  ل واوٕم٦م اًمقاضمٝم٦م  ذه واًملومر٦م أرطمؿ ُمـ اًمٌٜمؽ اإلؾملُمل.

 اًم٤ٌمرح يٛمٙمـ ؾم٠مل أسمق حمٛمد أظمقٟم٤م يِمؽمي سمقاؾمٓم٦م اًمٌٜمؽ اإلؾملُمل.

 ومٞمٝم٤م ب٤ميؾ.  ـمري٘م٦م ُمداظمٚم٦م:

اطمرٞميي٤مل رسميي٤م ُمٙمِمييقهو و ييذا ُمييـ أظمٓميير ُميي٤م دظمييؾ ذم اإلؾمييلمو و ييق  اًمِمييٞم :

آطمرٞم٤مل قمغم ُم٤م طمرم ام سم٠مدٟمك احلٞمؾو وىمد طمذرٟم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًلم سمٓمريؼ 

ـ  طمٙم٤ميريف قميـ ُمٕم٤مىمٌي٦م ام قمييز وضميؾ ًمٚمٞمٝميقد سمًي٥ٌم أيمٚمٝمييؿ احليرام و يؿ يٕمٚمٛميقن ًمٙميي
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لم:  طمرٞم٤مل ىم٤مل قمٚمٞمف اًًم اًمٞمٝمقد طمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِم قم ومجٛمٚمق ي٤م صميؿ ًمٕمـ ام »ُمع ٓا

 .«سم٤مقمق ٤مو صمؿ أيمٚمقا أصمنس٤مو وإن ام إذا طمرم أيمؾ  ء طمرم صمٛمٜمف

ُم٤م ُمٕمٜمك احلدي٨مع ذم اًم٘مرًن اًمٙميريؿ ُمي٤م يِميػم إمم  يذا اًميذي طمرُميف ام قميغم 

ـَ اًمٞمٝميييقدو ىمييي٤مل شمٕمييي٤ممم:  ٌُِٔمْٚمٍؿ ُِمييي ٞمِْٝمْؿ ـَمٞمكٌَييي٤مٍت ُأطمِ  ﴿وَمييي ُْمٜمَييي٤م قَمَٚمييي ٤مُدوا طَمر  ـَ َ ييي ِذي ييي ييي٧ْم اًم  ٚم 

 .[ 356]النساء:﴾هَلُؿْ 

ُمييي٤م  يييل اًمٓمٞمٌييي٤مت اًمريييل طمرُمييي٧م قمٚميييٞمٝمؿع ييييذسم قا اًميييذسمٞم  احليييللو ُمييي٤م ْيييقز 

ييي٠ميمٚمقا اًمِميي ؿو يمٞمييػ ٟم ييـ ٟمرُمييل اًمٖميي٤مئط اًمييذي ذم اًمٙمييرش ٓزم يرُمييقا اًمييد ـ 

ٚم يييؿ إ ييير قم٘مقسمييي٦م ُميييـ ام سمًييي٥ٌم فمٚمٛمٝميييؿ وىميييرٚمٝمؿ إٟمٌٞمييي٤مء سمٖميييػم اًموسميييس ي٠ميميييؾ 

اإلهلييلو  ييذا سمٞم٤مٟمييف ذم احلييدي٨م اًمييذي  احلييؼو ُميي٤م صييؼم اًمٞمٝمييقد قمييغم  ييذا احلٙمييؿ

ذيمرشمييييف ًٟمٗميييي٤ًم ُميييي٤مذا ومٕمٚمييييقاع أظمييييذوا  ييييذه اًمِميييي قم وووييييٕمق ٤م ذم اًم٘مييييدور احلٚمييييؾ 

اًمْميياٛم٦م اًمٙمٌييػمةو أوىمييدوا اًمٜميي٤مر ُمييـ برٝميي٤مو صيي٤مرت أظمييذت ؿمييٙملً همييػم اًمِمييٙمؾ 

اًمٓمٌٞمٕمل  ذا قملم آطمرٞم٤ملو ومٌٝمذا زييـ هليؿ اًمِميٞمٓم٤من أٟميف  يذا ُمي٤م سم٘ميك ؿمي ؿ  يذا 

ُمييييفو ومٌيييي٤مقمقهو ُمييييـ ىمٌييييؾ يميييي٤مٟمقا يرُمييييقهو  ٞمييييؽ ام طمٙمييييؿ  ييييق اًمِميييي ؿ اًمييييذي ام طمر

وإن ام إذا طميرم أيميؾ  ء طميرم »قمٚمٞمٝمؿع وم٤ٌمقمقه وأيمٚمقا صمٛمٜمف ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًيلم: 

 .«صمٛمٜمف

وىمّميي٦م اًمًيي٧ٌم اعمييذيمقرة ذم اًم٘مييرًن ُميي٤م ختٗمييك قمييغم ُمًييٚمؿو ُميي٤م اصييٓم٤مدوا يييقم 

اًمًييي٧ٌم ييييقم طميييرم ام قمٚميييٞمٝمؿ اًمٕمٛميييؾو ًمٙميييـ وويييٕمقا اًمًيييدود وطمًٌيييقا اًمًيييٛمؽ 

 ا ٚمج٤من يقم إطمد شمٖمكم هملٟمٞم٤ًم ُمـ اًمًٛمؽ. ًمٞمجدوا
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اعمًييٚمٛمقن اًمٞميييقم وىمٕميييقا ذم ُم ييؾ  يييذا ذم ضمقاٟمييي٥م يم ييػمة ويم يييػمة ضميييدًا فمييي٤م رة 

ُمٙمِمييقوم٦مو اًمٌٜمييقك اإلؾمييلُمٞم٦مو ويمييؾ يييقم شمٓمٚمييع ومريي٤موى ٓؾميير٤ٌمطم٦م ُميي٤م يٗمٕمٚمييف اًمٌٜمييقك 

ُمييـ أيمييؾ أُمييقال اًمٜميي٤مس سم٤مًم٤ٌمـمييؾو هلييذا ٓ يٛمٙمييـ رسمٜميي٤م قمييز وضمييؾ يٜمٍميي اعمًييٚمٛملمو 

ذم اًمقوع ُمـ آطمرٞم٤مل قمغم ُم٤م طميرم ام قميز وضميؾو ومي٢مذًا: يمٚمٛمري٤من: و ؿ ذم  ذا 

 ٓسمد ُمـ اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

ٞمي٤ممو ًمٙميـ ٓ شم٘مٌيؾ صيلهتؿ ٟميم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ص٤محلقن ي٘مقُمقن اًمٚمٞميؾ واًمٜمي٤مس 

قمٌيي٤مدهتؿ: ٕٟمييف قمييغم ظمييله اًمًييٜم٦م وذم اًمًييٜم٦م اًمّميي ٞم ٦م ذم اًمٌايي٤مري وُمًييٚمؿ: 

 .«ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»

ٟم ييـ ٟمٕمييره سمٕمييض ا نقميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م سمٞمجرٛمٕمييقا يمييؾ يييقم مجٕميي٦م سمٞم ٞمق يي٤م 

ذم هايييي٤م قمٜميييد ؿ دمرٛميييع  يييذه اًمنييياي٤م ًمٞمٚمييي٦م ا ٛمٕمييي٦م ويرٕمٌيييدواو  يييذا ضمٝميييؾ: ٕن 

 .«ٓ خترّمقا ًمٞمٚم٦م ا ٛمٕم٦م سم٘مٞم٤مم وٓ س٤مر ٤م سمّمٞم٤مم»اًمرؾمقل ي٘مقل: 

ُم٘مي٤مم وم٢مذًا:  يذه إومٙمي٤مر بري٤مج إمم ٟمٔمير ُميـ ضمدييدو وإىم٤مُمي٦م اًمًيٜم٦م اًمّمي ٞم ٦م 

 ييييذه إومٙميييي٤مر اًمدظمٞمٚميييي٦م ذم اإلؾمييييلمو و ييييذا سم يييي٨م ـمقيييييؾ وـمقيييييؾ ضمييييدًاو ًمٙمييييـ 

 قمٜمقاٟمف: ٓسمد ُمـ اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

اًمٞمقم شمّمٗمٞم٦م ٓ يقضمد إٓ ذم أومراد ذم اًمٕم٤مد اإلؾملُملو وأٟم٤م أقمر٘مد أٟمف ْي٥م 

أن يٙمييييقن  ٜميييي٤مك أًمييييقه ُم١مًمٗميييي٦م ُمييييـ قمٚميييينء اعمًييييٚمٛملم ُمٜمرنميييييـ ذم  ييييذا اًمٌ يييير 

ٛملم ًميٞملً سيي٤مرًا ًمٚمرضميقع إمم يمريي٤مب ام وؾميٜم٦م رؾمييقل ام اإلؾميلُمل ييدقمقن اعمًييٚم

¢. 



 متفزقات حول العنل السياسي واجلناعي ------------------------ جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

773 

صمييييؿ أن يٕمٜمييييك سم٤مٕـمٗميييي٤مل سمؽمسمٞمييييرٝمؿ ُمٜمييييذ ٟمٕمقُميييي٦م أفمٗميييي٤مر ؿ قمييييغم  ييييذا اإلؾمييييلم 

اعمّميييٗمكو وطمٞمٜمتيييذ يًييير٘مٞمؿ اعمًيييٚمٛمقن قميييغم ا ييي٤مدةو ويقُمتيييذ يٗميييرح اعم١مُمٜميييقن 

 سمٜمٍم امو أُم٤م سم٘م٤مء يمؾ  ء قمغم ىمدُمف واًمٗمرق اًم٘مديؿ قمغم ىمدُمف.

 ْمٚم٧م أن أىمدم اعمقوقع طمقل  ذا.أٟم٤م وم ُمداظمٚم٦م:

سم٤مًمٜمًييي٦ٌم يييي٤م ؿميييٞم  يٕمٜميييل: ا ٝميييقد يٕمٜميييل يملُميييؽ قميييـ ضمٝميييقد اًمٕمٚمييينء يميييؿ ُميييـ 

اًمٕمٚمنء ًمٙمـ ذم أؾميٚمقب اًميدقمقة ؾميٞمٙمقن يمٞميػ يٕمٜميل: اًمٕمٚمينء واًميقٓة ذم ٟمي٤مس 

ي٘ميييقل ًمييييؽ: ٟم يييـ د ٟمٙمييييـ ويييٛمـ مج٤مقميييي٦م ُمييي لًو ـمٞميييي٥م ويييٛمـ مج٤مقميييي٦م يمٞمييييػ أو 

ُم يييؾ شمييي٤مري  اإلؾميييلم ُمييي٤م يمييي٤من ذم  اًمٕمٚمييينء أٟمييي٤م أقميييره أٟميييف ذم اًميييزُمـ اًم ٤مًمييي٨م ُمييي لً 

طمريميي٤مت إؾمييلُمٞم٦م شمٕمٛمييؾ وام ذم طمريميي٦م ومييلن وطمريميي٦م ومييلن وطمريميي٦م ومييلنو  ييذه 

إيييي٤مم يمييي٤من أؾميييٚمقب قمٚمييينء و يييؿ يٕمٜميييل: اًميييذيـ يٛمِميييقاو وقميييغم أيمرييي٤مومٝمؿ ىم٤مُمييي٧م 

 اًمدقمقة ذم أيم ر ُمـ ُمٙم٤من و ومٙمٞمػع

اًمر ييزب ...يٗمييرق اعمًييٚمٛملمو وإن يميي٤من ذم ٟم٘مييقد يٌييدد ٤م ويْمييٕمٗمٝم٤م:  اًمِمييٞم :

 .[35]المؤمنون:﴾ يُمؾُّ طِمْزٍب سمَِن ًَمَدهْيِْؿ ومَِرطُمقنَ ﴿ٟمف ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٕ

 إذًا: يمٞمػ شمٙمقن ا ٝمقد ي٤م ؿمٞم  شمًرادم  ذه ا ٝمقدع ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م ٟمريد يمٞمٗمٞم٦م يمؾ إٟم٤ًمن سمٕمٚمٛمف يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمف دون بزب ًمِماص  اًمِمٞم :

 ُمٕملمو أو مج٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمن شملطمظ ذم يملُمؽو يمٞمػ يم٤من إوًمقنع

 ٟمٕمؿ. ٦م:ُمداظمٚم

 هلذا ُمـ اًمٙمٚمنت اعم٠مصمقرة: اًمِمٞم :
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 وكاا   ااا ب ارًااسل  اان داال 

 

 

 وك  رش ب ا  اعال  ان  لا  

د يٙميييييـ ذم اًميييييزُمـ إول بزسمييييي٤مت وشمٙميييييرلت سميييييلم اعمًيييييٚمٛملمو ومٞمجييييي٥م أن  

يًييييرٛمر إُميييير يمييييذًمؽو ومٞمرٕميييي٤مون اعمًييييٚمٛمقن مجٞمٕميييي٤ًم يمييييؾ  ذم طمييييدود اظمرّم٤مصييييف 

 و.ًمٚمدقمقة إمم اإلؾملم واًمٕمٛمؾ سمف دون شمٙمرؾ طمز

ُمٕمٜميييك  يييذا: أٟميييف ٓ يِميييؽمط ًمإلٟمًييي٤من أن يرٌيييع مج٤مقمييي٦م ُمٕمٞمٜمييي٦م يٙميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

 يٕمٛمؾ ًمقطمده ذم  ذا اًمزُمـ.

 ًمٞمس وم٘مط ٓ يِمؽمطو ٓ ْقز. اًمِمٞم :

 ٓ ْقز ام أيمؼم. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس وم٘مط ُم٤م يِمؽمط ٕٟمف ُمٕمٜمك ٓ يِمؽمط ْقز. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 سمٞمٜمن ٟم ـ ٟم٘مقل: ٓ ْقز. اًمِمٞم :

اعمييٜمٔمنت اإلؾمييلُمٞم٦م ـمٌٕميي٤ًم ... ىمييد يٙمييقن هليي٤م دور ذم ُمقوييقع ُم ييؾ  ُمداظمٚميي٦م:

  ذاع

 يمٞمػع اًمِمٞم :

 اعمٜمٔمنت اإلؾملُمٞم٦م قمٜمد ٤م دور يٕمٜمل. ُمداظمٚم٦م:

 شم٘مقل: هل٤م دورع اًمِمٞم :

 ىمد يٙمقن هل٤م دور ذم ُمقوقع ُم ؾ  ذا. ُمداظمٚم٦م:
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 ىمد يٙمقن هل٤م دور ذم ُم٤مذاع اًمِمٞم :

 ؽمسمٞم٦م يٕمٜمل: يٙمقنعيٕمٜمل: اًمرّمٗمٞم٦م واًمذم ُمقوقع ُم ؾ  ذا  ُمداظمٚم٦م:

ٓ: ٕٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ُم٤م يمي٤مٟمقا يميذًمؽو ًميق يمي٤من هليؿ دور ذم اًمرّميٗمٞم٦م  اًمِمٞم :

واًمؽمسمٞم٦م وم٤مًمٌدء سم٤مًمرّمٗمٞم٦م  يل قميدم اًمرٙمريؾو وقميدم اًمر يزبو وٟم يـ قمِميٜم٤م ٟمّميػ 

اًم٘مييرن ُمييـ اًمزُميي٤من وؿمييٗمٜم٤م شمٙمييرلت وبزسميي٤مت ُميي٤م ضمٜمييك اعمًييٚمٛمقن ُمٜمٝميي٤م إٓ زييي٤مدة 

 .ومرىم٦م واظمرلهو  ذه ضمٝم٦م

 .٦م:  ذا اًمرٙمرؾ واًمر زب  ومٝمؿ قمـ اًمرّمٗمٞم٦مُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم

 .أي ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٕٟميييف ُمييي٤م ُمٕمٜميييك اًمرّميييٗمٞم٦مع ُمٕمٜم٤م ييي٤م: اًمٕمٚميييؿ اًمّمييي ٞم  اًمٕمٚميييؿ اًمّمييي ٞم   اًمِميييٞم :

 .سم٤مًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م

واإلٟم٤ًمن ـم٤مىمرف حمدودة عم٤م َينم طم٤مًمرف ذم ُمٜمٝم٩م ُمٕملم ... ُميٜمٝم٩م صمي٤مينو أٟمي٤م 

ا ضمٞميدو ًمٙميـ  يق ُم لً: أ،ب ُم ٤مل أن يمقن إٟم٤ًمن اظمرص ذم اًمٓمي٥م ٓ سمي٠مس  يذ

ُمييي٤م يًيييرٓمٞمع أن فيييرص سم٘ميييل سم٤مًمنمييييٕم٦مو ٓزم فيييرص سم٤مًمنمييييٕم٦م  يييذا خميييرص ذم 

د سم٘ميييل اظمرّم٤مصييي٤مت ًمٙميييـ ذم اًمٜمرٞمجييي٦م أن  ييي١مٓء يمٚمٝميييؿ ٓزم يٙمقٟميييقا  اًمٓمييي٥مو وقُمييي

 .ُم٤مذاع طمر٦م واطمدة

 ( 00: 22: 28/ 200) اهلدى والنور /  
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 نٔف تضح البٔع٘ اآلٌ؟!

 اًم٤ًمئؾ:  يمٞمػ شمّم  اًمٌٞمٕم٦م أنع

 ٤م ذم سمٞمٕم٦م.ُم اًمِمٞم :

 اًم٤ًمئؾ:... اذًا ُم٤م ذم سمٞمٕم٦م .

 سمٞمٕم٦م ُم٤م ذم . اًمِمٞم :

 اًم٤ًمئؾ: ٟمٕمؿ.

 ،اعمًٚمٛمقن  همػم اعمر زسملم ،اًمٌٞمٕم٦م ُم٤م شمٙمقن إٓ عمـ سم٤ميٕمُف اعمًٚمٛمقن اًمِمٞم :

ويمؾ طمزٍب ًميف  ،يمؾ طمزٍب سمن ًمديِف ومرطمقن ،وإٓ شمٗمرق اعمًٚمٛمقن ؿمٞمٕم٤ًم وأطمزاسم٤مً 

 إُم٤مم ُم٤ٌميعو  ذا ًمٞمس ُمـ اإلؾملم ذم  ء.

 (00:  56: 51/   580) اهلدى والنور / 
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 َفِضل أحد امليضْٓني حتت  

 مجاع٘ ملخالف٘ أمس األمري

يميي٤من ؾمييتٚم٧م ىمٌييؾ أييي٤مم قمييـ أوًمتييؽ ا نقميي٦م اإلؾمييلُمٞم٦م اظمرٚمييػ أطمييد  ُمداظمٚميي٦م:

أقمْميي٤مئٝم٤م ُمييع أُمػم يي٤م ذم ُمًيي٤مئؾ  قمٞميي٦م.. ظملوميي٤مت وم٘مٝمٞميي٦م أو ذم ُمًيي٤مئؾ اًمييدقمقةو 

ْمييييقو ويمٜميييي٤م ... سمٕمييييد ا ٚمًيييي٦م ... وومّمييييؾو  ييييؾ ْييييقز ًمعُمييييػم أن يٗمّمييييؾ  ييييذا اًمٕم

ؾميي١ماًمؽ أقمييؿ ُمييـ  ييذاو  ييق ُميي ًل: إذا يميي٤من  ييذا اًمٕمْمييق ْٚميي٥م اعمر٤مقميي٥م ًمٚمجنقميي٦م 

ًم٘مٚم٦م قمٚمٛمف ووم٘مٝمف ذم اًميدقمقةو وْٚمي٥م هلي٤م يميذًمؽ ُمِمي٤ميمؾو وٟمّمي  أيم ير ُميـ ُميرة 

 ود يٜمرّم  ومٝمؾ ذم ذًمؽ ْقز ًمف أن يٗمّمؾ.. ْقز ًمعُمػم أن يٗمّمٚمف.

ؾو وإٟمين احليؾ  يق إي٘م٤موميف ويمٗميكو وإٓ أٟم٤م ٓ أومٝميؿ أن اًمٗمّميؾ  يق احلي اًمِمٞم :

ومن ُمٕمٜمك ومّمؾ ُمـ مج٤مقم٦م و ق ُمٜمٝمؿو يمؾ ُم٤م ذم إُمر أٟمف أظمٓم٠م اًمٓمريؼ سمي٠مُمر ُمي٤م 

اًمذي يريد َيّمٚمفو أو يريد أن ...  ق أدرى سم ٘م٤مئؼ ُم٤م ومٕمؾو وم٤مًمٗمّميؾ هميػم وارد 

 إـملىًم٤م ذم ُم ؾ  ذه ا نقم٤مت.

. ا نقمي٦م شم٘ميقل: إذا يم٤من  ذا اًمِمياص  يق إُميػم ٟمٗمًيفو وأؾميٚمقسمف. ُمداظمٚم٦م:

أؾمٚمقسمف همػم ـمٞم٥م.. اشمٗم٘م٧م ا نقم٦مو وسمدل ُمـ أن شمٜمزًمف قمـ اإلُم٤مرة وشمقزم همػمه 

 ومّمٚمرف ُمـ اإلُم٤مرة ...

 ويم٤مٟمقا ُم٤ٌميٕملم ًمفع اًمِمٞم :
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 ٓو ... ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥مل إذا يميي٤من ُميي٤م ذم سمٞمٕميي٦م و ييل همييػم ُمنمييوقم٦م سمٓمٌٞمٕميي٦م احليي٤مل سم٤مًمٜمًيي٦ٌم  اًمِمييٞم :

أي واًمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ واًمديـ قمغم إسمٕم٤مده هلذه ا نقم٤متو وم ٞمٜمتٍذ إذا اشمٗمؼ أ ؾ اًمر

٤م ىمٌيييؾ أن شمقوييي  أٟميييف  قميييـ اًمرئ٤مؾمييي٦م ومٝميييذا ٓ يٕمٜميييل يٜمٗمّميييؾو  يييق يٕمٜميييل ُمييي٤م ىمٚمييي٧م ًٟمًٗمييي

اًمرئٞمس اًمذي يٗمّمؾو وم٠مٟم٤م ومل٧م أٟمف ومرد ُمـ إومراد وم٘مٚم٧م: ُم٤م ذم داقمل ًمٚمٗمّمؾ 

وإٟميين يٌٕمييد قمييـ اًمٕمٛمييؾ اًمييذي أؾميي٤مء سمييفو وإذا يميي٤من اعم٘مّمييقد سم٤مًمًيي١مال اًمًيي٤مسمؼ  ييق 

رئيٞمس ا نقمي٦مو وم ٞمٜمتٍيذ أومم وأومم أٓ يٗمّميؾ وإٟمين يٌٕميد قميـ  إُم٤مم ا نقم٦م..

 ذه اًمقٓي٦م ويٜمّمي٥م ُمٙم٤مٟميف ُميـ  يق أومم ُمٜميفو وإٓ وم٤مًمٗمّميؾ ُمٕمٜمي٤مه: أٟمٜمي٤م ٟمٗمير  ًميف 

ييي٤م ًمييق  ٚمٙمٞمييد واعمٙميير ايي١مٓء ا نقميي٦مو ومرّمييٌ  اًم٘مْمييٞم٦م أيمييؼم ظمٓمييقرةً ًماًمٓمريييؼ 

 ف.ئأوىمٗمقه وطم٤مومٔمقا قمغم سم٘م٤م

 .واًمًلم قمٚمٞمٙمؿ ور ٦م ام..

 (00:37:01/ 4 –وى جدة )فتا
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 التعازف الرٖ تفعلُ 

 بعض ادتناعات
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 التعازف عيد ادتناعات

 ع ؿمٞماٜم٤م  ؾ اًمرٕم٤مره ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمئؾ:

يمذًمؽ يم ػم ُمـ اعمٚمرزُملم سم٤مإلؾملم ؾمقاء يم٤من ُمٗمٝمقُمف ًمف ص ٞم ٤م أو  اًمِمٞم :  

 اًمًٜم٦م  ق وأٟمف ُمـ اًمًٜم٦م اًمرٕم٤مره  ذا ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م ذم ؿمل]ئمـ[ همػم ص ٞم  

 و ]أُميي٤م اعمجيي٤مًمس اًمرييل[إذا أطمٌٌيي٧م ُمًييٚمن ذم ام أن شمٕمرومييف سمييذًمؽ  ييذا  ييق اًمًييٜم٦م

أوهل٤م ظمٚمٞمٜم٤م ٟمرٕم٤مره وملن اسمـ وملن و وملن اسمـ وملن وسمٞمِمرٖمؾ يمذا وُمقفميػ يميذا 

وسمٞمدرس يمذا وإمم ًظمره  ذا شم٘مٚمٞمد ....صمؿ ٓ يرٕمدى  ذا اًمرٕم٤مره ٓ يرٕمدى  ذا 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس »ىم٤مل قمز وضمؾ   اًمرٕم٤مره إمم ؿمل ُمنموع ويٙمقن  ذا ُمـ سم٤مب يمن

إن »عميييي٤مذا  «إٟميييي٤م ظمٚم٘مٜميييي٤ميمؿ ُمييييـ ذيميييير وأٟم ييييك وضمٕمٚمٜميييي٤ميمؿ ؿمييييٕمقسم٤م وىم٤ٌمئييييؾ ًمرٕميييي٤مرومقا

ومٝميييذا يمٛميييـ ومييي٢مذا يمييي٤من اًمرٕمييي٤مره  يييق عمجيييرد اًمرٕمييي٤مره  «أيميييرُمٙمؿ قمٜميييد ام أشم٘مييي٤ميمؿ

يرقويي٠م وٓ يّمييكم أُميي٤م إذا يميي٤من ي٘مّمييد وراء ذًمييؽ يٕمٜمييل يٛمٌميي ظمٓمييقة أظمييرى إمم 

واًمر ٤مسميي٥م اًمييذي ٓ سمييد ُمٜمييف ومييل سميي٠مس ُمٜمييف ًمٙمييـ  ؿمييل ُمييـ اًمييؽماسمط واًمرييقادد  دإْيي٤م

 ٞميي٠ميت ضمييقاب ُمٜمييف وماًمًييٜم٦م يميين ذيمرٟميي٤م أٟميي٤م أطميي٥م ومييلن م وؾمييٜم٦م و  يٓميي٦م أٓ شمراييذ

ؾمييٛمف يمييذا ...ٓ يًييرٗمٞمد ؿمييل اؾمييٛمف يمييذا واأُميي٤م ومييلن  وأطمٌييؽ ام اًمييذي أطمٌٌرٜمييل ًمييف

 .ُمـ  ذا اًمرٕم٤مره

 : .. ( 12:  48/ 18) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

ل قمٜمييييدٟم٤م ذم اًمًييييقدان ي٠مشمٞمٜميييي٤م ؿميييي٤ٌمبو خمرٚمٗميييي٦م ذم ُمًييييجد ىمييييقل يٕمٜميييي ُمداظمٚميييي٦م:

 يمٛمريمز قم٤مم يمؾ ؿم٤ٌمب ويمؾ اًمدقم٤مة اًمًٚمٗمٞملم ي٠مشمقٟم٤م ذم  ذا اعمًجد.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

وسم٤مًمييذات يمييؾ  ييٞمس ييي٠مشمقن ؿميي٤ٌمب وـمٚمٌيي٦م ٟمجٚمييس ُمٕمٝمييؿ ذم طمٚم٘ميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

ٟمرييييذايمر ومٞمٝميييي٤م ذم اًمييييدقمقة وشمٜم٤مصيييي  وُمييييـ وييييٛمٜمٝم٤م ٟمٕمٛمييييؾ شمٕميييي٤مره ومييييٞمن سمٞمٜمٜميييي٤م وميييين 

 احلٙمؿع

 ييذا اًمًيي١مال اًمييذي وضمٝمرييف ومٞمييف ُمييـ ختّمييٞمص  ييذا آضمييرنع ذم  ييذا  :اًمِمييٞم 

 اًمٚم٘م٤مء سمٞمقم  ٞمس  ء ًظمر  ء ًظمر ُم٤م ومٝمٛمرف.

 اًمرٕم٤مره. ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٕم٤مره. ُمداظمٚم٦م:

يقم ا ٛمٞمس... ُمـ وٛمـ  ذا اًمرٕم٤مره ٟمرٜم٤مص  وٟمرذايمر يمري٤مب ام  ُمداظمٚم٦م:

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم. 

 ُم٤م  ق صقرة اًمرٕم٤مره اًمذي شمٕمٜمٞمف أٟم٧م. اًمِمٞم :

 …طمٚم٘م٦م ُم لً ذم يمؾ  ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

 ...ُم لً  ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ  ييذا ًمييٞمس ًمييف أصييؾ ذم اًمًييٜم٦مو اًمرٕميي٤مره اًمييذي صمٌيي٧م ذم اًمًييٜم٦م  ييق  اًمِمييٞم :

اًمرضمييؾ َييي٥م ًظميير طمٌيي٤ًم ظم٤مصيي٤ًمو ًمييٞمس ًمٙمقٟمييف وم٘مييط ُمًييٚمًن وًمييٞمس ٕٟمييف أخ ُمًييٚمؿو 

ف ذًمييييؽو أو أٟميييي ذم وإٟمييين ٕن ًمييييف ُمزييييي٦م قمييييغم ؾميييي٤مئر اعمًييييٚمٛملم إُميييي٤م ... صييييلطمف...

يًيير ٥م أن ي٘مييقل اعم يي٥م ًمٚمٛم ٌييقب: أٟميي٤م أطمٌييؽ ذم امو وأن يًييٛمل ٟمٗمًييف يمييؾ 

 ُمٜمٝمن ٕظمٞمف.

أُمييي٤م  يييذا اًمرٕمييي٤مره اًمٕمييي٤مم  يييذا دظمٞميييؾ ذم اإلؾميييلمو وًميييٞمس ًميييف أصيييؾ ذم اًمًيييٜم٦م 

إـملىم٤ًمو و ذا وىمع ذم يم ػم ُمـ اًمٌلد طمٞميٜمن ْرٛمٕميقن ي٘ميقل أطميد ؿ: ُميـ اًمًيٜم٦م 

وسمٚميدي يميذاو واًم ي٤مين واًم ٤مًمي٨م اًمرٕم٤مرهو ُم٤م اؾميٛمؽع يميذا اسميـ وميلنو قمٛميكم يميذاو 

و.. و.. إمم ًظميييره... واًميييذي دظميييؾ ُميييـ  ٜمييي٤م ظميييرج ُميييـ  ٜمييي٤مو إٟمييين شم ٌييي٧م اعميييقدة 

واعم ٌييي٦م سم٤معما٤مًمٓمييي٦م وًميييٞمس جميييرد وًميييٞمس جميييرد اًمرًيييٛمٞم٦م  يييذه اًمريييل  يييل ... أو 

يم٤مًمزسميييييدو وميييييل ٟميييييرى  يييييذا ُميييييـ اًمرٕمييييي٤مره اعمنميييييوع إـملىمييييي٤ًمو ًمٙميييييـ طمٞميييييٜمن شمقضميييييد 

رييل تٙمييـ يمييؾ إٟمًيي٤من ُمييـ صيي٤مطمٌف طمٌيي٤ًم اعما٤مًمٓميي٦م واعمييقاددة واعمّميي٤مطم٦ٌم ومٝمييل اًم

 وُمقدة. 

 ـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم  ... إين إطمٌؽ ذم ام. ُمداظمٚم٦م:

ضمييييزاك ام ظمييييػمو وأطمًييييـ ام إًمٞمييييؽو وضمٕمييييؾ طمٌٜميييي٤م م طمٌيييي٤ًم ظم٤مًمّميييي٤ًم  اًمِمييييٞم :

ُمنموـم٤ًم سم٤مًمرٜم٤مص  ومٞمف م... ٕن يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل ًممظمر: أطمٌؽ ذم امو صمؿ 
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قمٛمدًاو ُمٕمٚميٞمش أصيؼم قميكمو وداريٜميل و.. يدقمف وؿم٠مٟمف إذا رًه ىمد اٟم ره ظمٓم٠ًم أو 

 و.. إمم ًظمره. 

 ذا ًمٞمس ُمـ  وط اإلظمقة ذم امو وُمـ  وط اإلظمقة ذم ام  ق اًمرٜم٤مص  

ومٞمييف مو وإذا رأيرٛمييقين ىمييد اٟم روميي٧م أو أظمٓميي٠مت ومٕمٚمٞمييؽ أن شمٜمّميي ٜمل ...و يمييذًمؽ 

 ُم٤م شمٗمٕمؾ ُمٕمل. إن أٟم٤م رأيرؽ ٓ أومٕمؾ ُم٤م...

 . : .. ( 7. : 3/   82) اهلدى والنور /   
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 باب ميُ

: قمٜمييييدٟم٤م ذم اًمًييييقدان ٟمٕمٛمييييؾ شمٕميييي٤مره يييييقم ا ٛمييييٞمسو سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٚمٜميييي٤مس اًمًيييي١مال

ا ييدد اًمييذيـ ييي٠مشمقن قمٜمييدٟم٤م ذم اعمًييجد ًمٚمييدقمقةو ومٞمٙمييقن يمييؾ  ييٞمسو  ييؾ يٕمرييؼم 

  ذا سمدقم٦م...

إذا يميي٤من اعم٘مّمييقد سمر ديييد يييقم ا ٛمييٞمس  ييق شمٜمٔمييٞمؿ اضمييرنع اًمٜميي٤مسو  اًمِمييٞم :

م وشمٜمٔمؿ اًمؼماُم٩م واًميدروسو ومٝميذا ًميٞمس ومٞميف ومٝمذا يمٝمذه اعمدارس اًمرل شمٜمٔمؿ إي٤م

 ءو أُميي٤م إذا يميي٤من  ٜميي٤مك ومٙمييرة أو قم٘مٞمييدة سميي٠من اًمرييدريس ذم  ييذا اًمٞمييقم ؾمييقاء يميي٤من 

يقم  ٞمس أو يقم اصمٜملم أو يقم ؾم٧ٌم  ق أومْمؾ  قم٤ًم ُمـ همػمهو ومٝمذا ييدظمؾ ذم 

 سم٤مب اإلطمداث سم٤مًمديـ.

 : .. (  30:  56/   93) اهلدى والنور /  
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 باب ميُ

إلظمقة ي٘مقل:  يؾ اًمرٕمي٤مره اًميذي ْيري ذم سمدايي٦م يميؾ طمٚم٘مي٦م قمٜميد ي٠ًمل أطمد ا

 سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٜم٦مع

ـَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمِمٞم : لمَ  َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم ٗمِي  يذا اًميذي ضميرى قمٚمٞميف  [45]::﴾اعمُْرََٙمٚمك

قمره سمٕمض اعمر٠مظمريـ إٟمن  ق ُمـ اعم دصم٤مت ذم اًمديـو ٓ أصيؾ ًميف ذم اًمنميع 

ئيييؼ ايييؿ وًميييٞمس ٓئ٘مييي٤ًم سمٜمييي٤م ًمٚمٗميييرق سميييلم ُمٓمٚم٘مييي٤ًم إٟمييين  يييق شم٘مٚمٞميييد هميييروو و يييق أُمييير ٓ

احلٞمييي٤مشملم آضمرنقمٞمريييلم طمٞمييي٤مة اعمًيييٚمٛملم وطمٞمييي٤مة اًمٙمييي٤مومريـو ومييي٢من اعمًيييٚمٛملم هليييؿ 

ًم٘م٤مءات يم ػمة شمرٕمدد ذم يمؾ يقم  س ُمرات ذم سمٞمقت ام واعم٤ًمضمدو صمؿ شمرًع 

دائرة  ذا اًمٚم٘م٤مء ذم ا قاُمع ُمـ اعم٤ًمضمد اًمرل ينمع ومٞمٝم٤م ا ٓم٦ٌمو وطملم أىمقل: 

ٟميين أقمٜمييل وأؿمييػم إمم أٟمييف ًمييٞمس ُمييـ اًمًييٜم٦م أن شم٘ميي٤مم صييلة إٞمٝميي٤م ا ٓمٌيي٦م اًمرييل ينمييع وم

ا ٛمٕميي٦م ذم يمييؾ ُمًييجد شمّمييغم ومٞمييف اًمّمييٚمقات ا ٛمييسو إٟميين شمرجٛمييع أو يرجٛمييع 

أوميييراد  يييذه اعمًييي٤مضمد ذم اعمًيييجد ا ييي٤مُمع اًميييذي يرًيييع ٕيميييؼم يمٛمٞمييي٦م يٙمٜمييي٦م ُميييـ 

 اعمًٚمٛملم.

 اًمٕمٞميد قمٞميد صمؿ يرًع دائرة  ذا اًمٚم٘م٤مء ذم اًمًٜم٦م ُميرشملم ذم اًمٕمٞميد إوي ك وذم

اًمٗمٓمرو صمؿ شمرًع إمم ُم٤م ٓ س٤مي٦م وٓ  ء سمٕمده أن يٚمر٘مل اعمًٚمٛمقن ُميـ يميؾ سميلد 

اًمدٟمٞم٤م قمغم صٕمٞمد واطمد ذم قمروم٤مت ذم ا ٛمع إيمؼمو يمؾ  ذه اًمرجٛمٕمي٤مت اًمريل 
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 قمييي٧م ذم دييييـ اإلؾميييلم حلٙميييؿ سم٤مًمٖمييي٦م ٓ يٕمروميييقا هلييي٤م أصميييرًا أوًمتيييؽ اًمٙمٗمييي٤مر ذًميييؽ 

ومٝمييؿ دائييًن وأسمييدًا يٌرييدقمقن اضمرنقميي٤مت ٕسييؿ طمرُمييقا ُمييـ ٟمٕمٛميي٦م اإلؾمييلمو وًمييذًمؽ 

واصٓملطم٤مت وشمٕمريٗم٤مت ٕسؿ يِمٕمرون سم٤مًمٜم٘مص اًمذي يٕمٞمِمقٟمف وَيٞمقٟميف دائيًن 

وأسميييدًاو ومٞمييي٠ميت سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم اًميييذيـ أوًٓ: ٓ هيرٛميييقن سمآميييقرة اإلطميييداث ذم 

اًمييديـو وذًمييؽ ٟميي٤مشم٩م ُمييـ ضمٝمٚمٝمييؿ سمٕمٔمٛميي٦م  ييذا اًمييديـ وإهمٜميي٤مؤه ًمٚمٛمًييٚمٛملم قمييـ يمييؾ 

٘م٤م ييي٤م سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم ُميييـ  ييي١مٓء ا ييي٤م ٚملم سم٤مًمنميييع  يييذه اعم يييدصم٤مت اًمريييل يرٚم

ومٞمٔمٜميييييقن أسييييييؿ سمييييييذًمؽ َيًييييييٜمقن اًمّمييييييٜمعو وًميييييق أسييييييؿ قمرومييييييقا  ييييييذه اًمرنميييييييٕم٤مت 

ومجٕمق ٤م ذم أذ ي٤مسؿ وشمّميقروا قمٔمٛمي٦م ومقائيد ٤م ذم جمرٛمٕمي٤مهتؿ ٕهمٜمي٤م ؿ ذًميؽ 

 قمـ يمؾ ُم٤م ىمد يًر ًٜمف أطمد ؿ ُمـ ُم٤م يٌردقمف أوًمتؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمرنميع.

 اإلؾميلم أصمير ُمٓمٚم٘مي٤ًمو ٟمٕميؿ.  ٜمي٤مك شمٕمي٤مره ظمي٤مص ومٚمٞمس عم يؾ  يذا اًمرٕمي٤مره ذم

وُمّمييٖمر ضمييدًا وقمٛمييكم سمٞمييٜمن اًمرٕميي٤مره اًمييذي ْييري وٟمر ييدث قمٜمييف ًٟمٗميي٤ًم سم٠مٟمييف همييػم 

ُمنموع ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤من إن يم٤من يٙمٜم٤ًم ومٗمٞمف اًمرٙمٚمػ فم٤م ر ضمدًاو وذم أطمٞم٤من 

أظمييييرى يمٛم ييييؾ  ييييذا اعمجرٛمييييع اعمٌيييي٤مرك أن يٙميييي٤مد أن يٙمييييقن اًمرٕميييي٤مره ومٞمييييف أُميييير 

ٝمٜميي٤مك شمٕميي٤مره ظميي٤مص يميين ىمٚميي٧م ًٟمٗميي٤ًم و ييق أن اعمًييٚمؿ إذا أطميي٥م رضمييلً ُمًيير ٞملًو وم

ُمًٚمًن ومٞمًـ ذم طم٘مف أن فؼمه سم٠مٟميف َيٌيف م شمٌي٤مرك وشمٕمي٤مممو وسم٤معم٘م٤مسميؾ يًير ٥م 

 هلذا اعم ٌقب ذم ام أن ف٤مـم٥م طمٌٞمٌف سم٘مقًمف: أطمٌؽ ام اًمذي أطمٌٌرٜمل ًمف.

هتييييي٤مو و ٜمييييي٤مك روايييييي٤مت ُمٕمروومييييي٦م ذم يمرييييي٥م اًمًيييييٜم٦م ٓ َيييييييين أن ُمرشمٌييييي٦م صمٌق

وًمٙمٜمٝميييي٤م شمييييٜمص قمييييغم أٟمييييف يٜمٌٖمييييل ًمٙمييييؾ ُمييييـ  ييييذيـ اعمر يييي٤مسملم ذم ام أن يرٕم٤مروميييي٤م 

ون ١مسم٤مؾميييٛمٞمٝمن أيْمييي٤ًمو ومييي٢من ذًميييؽ يييي٤م يًييي٤مقمد أطميييدمل٤م قميييغم أظمييير أن هييييرؿ سمِمييي
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 سمٕمْمٝمن اًمٌٕمض.  ذا اًمٜمقع ُمـ اًمرٕم٤مره  ق اًمذي صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م.

رات ومييلن أُميي٤م أن يرٕميي٤مرومقا ذم طمٚم٘ميي٦م أٟميي٤م اًمٗم٘مييػم إمم ام أو ٟم ييق ذًمييؽ ُمييـ اًمٕمٌيي٤م

سمييـ ومييلن و يي٤مت يٙمييقن يمييؾ واطمييد ُمييـ  يي١مٓء ا ٤مًمًييلم يٙمييقن قمٜمييده طم٤مومٔميي٦م اسمييـ 

قم٤ٌمسو ومٞمٚمر٘مط  ذه إؾمنء يمين يٚمير٘مط اعمٖمٜمي٤مـمٞمس احلدييد. وُميـ  ٜمي٤م ئمٝمير أن 

 ذا إُمر سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤م ًٟمٗم٤ًم أٟمف ًمٞمس أصؾ ذم اًمديـ ومٗمٞميف شمٙمٚميػ فمي٤م ر 

 ُمٌلم. ٟمٕمؿ. 

أقميييغم ىميييدرك. رسمييين يٙميييقن  ٜمييي٤مك أظميييلط ُميييـ .... سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ و ُمداظمٚمييي٦م:

اًمٜمييي٤مس مجٕميييرٝمؿ ضمٚمًييي٦م واطميييدة  ٙميييذا وأطمييي٥م  يمييين ىمٚمييي٧م سمٕمْميييٝمؿ أن يًييي٠مل قميييـ 

 سمٕمض اًمزُملء ًمديف.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

فسأله أو عرف بنفسه وما أرى يف ذلك بأأ  ذذ  عينأأ أنأ با بين أآلي  :عأا    مداخلة:
ـْ َذيَمييييييييييرٍ ﴿ يييييييييي٤م ظَمٚمَْ٘مٜمَيييييييييي٤ميُمْؿ ُِميييييييييي يييييييييي٤م اًمٜم يييييييييي٤مُس إِٟم  َ ٤ٌَمِئييييييييييَؾ  َييييييييييي٤م أهَيُّ َوأُٟمَ ييييييييييك َوضَمَٕمٚمْٜمَيييييييييي٤ميُمْؿ ؿُمييييييييييُٕمقسًم٤م َوىَم

 .[35]الحج:ات:﴾ًمِرََٕم٤مَروُمقا

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ومٚمييق يميي٤من  ٜميي٤مك ا ٚمًيي٦م ظم٤مصيي٦م وم٘مييط ذم اًمرٕميي٤مره يميين قمٚمٞمييف اًمٙمٗميي٤مر  ُمداظمٚميي٦م:

يٕم٘مدون اًمٜمدوات أو يٕم٘مدون طمٗملت ُمٕمٞمٜم٦م وم٘مط ًمٚمرٕم٤مره ًمٞمس إٓو رسمين يٙميقن 

 يّمدق قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م شمٗمْمٚم٧م.

 ٤ًم.ورسمن أيْم اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. سمؾ  ق إيمٞمد إن ؿم٤مء ام. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

أُمييي٤م ذم ضمٚمًييي٦م  ٙميييذا رسمييين يٙميييقن زم ىمريييي٥م  ٜمييي٤م سميييلم  ييي١مٓء اًمٜمييي٤مس  ُمداظمٚمييي٦م:

وًمٙميـ جمييرد ُمي٤م قمروميي٧م قمييـ ٟمٗميسي ىمييد يٙميقن  ييذا اًم٘مرييي٥م يٕمٜميل يميي٤من أومم سمييف أن 

 ي٠ًمل قمٜمل أو أن ير دث ُمٕمل طمقل  ذه أو طمقل يمذا ويمذا.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

إين إذا أطمٌٌريييف يمٞميييػ يٙميييقن احلييي٥م ُميييـ ضمٚمًييي٦م واطميييدة ُميييـ هميييػم  أُمييي٤م ُمداظمٚمييي٦م:

طمييدي٨م ُميي٤م ؾمييٌؼ أو ُمييـ همييػم ؾمييٚمقيمٞم٤مت أٟميي٤م ُم٤مرؾمييرٝم٤م أُم٤مُمييف طمرييك َيٌٜمييل ُميي لً أو 

 ي٠مًمػ زمع

 أفمـ أٟمؽ  دُم٧م ُم٤م سمٜمٞم٧م ذم ًظمر يمٚمٛم٦م. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

وذًمؽ. ُم٤م قمٚمٞمؽ ٓ سم٠مس وضميزاك ام ظميػمو ٕٟميؽ ومر ي٧م أُمي٤مُمل سم  ي٤ًم  اًمِمٞم :

ـ اومرر ٜميي٤م  ييذا ا ٛمييع اعمٌيي٤مرك إن ؿميي٤مء ام سمآمٌيي٦م احل٤مضميي٦م اًمرييل يميي٤من ُمٝمييًنو وٟم يي

ي٘مدُمٝم٤م سملم يدي يمؾ مجٚم٦م ويمٚمٛم٦م وومٞمٝمي٤م: يميؾ حمدصمي٦م سمدقمي٦مو ويميؾ  ¢رؾمقل ام 

 سمدقم٦م ولًم٦مو ويمؾ ولًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

٤م يرٕمٚمؼ ذم  ذه اًمٙمٚمٞم٦م شمٗمّمٞمؾ ُم٤م يمٜم٧م أرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟمدظمؾ ومٞمف إن ي

إظمييرى وًمإلضم٤مسميي٦م قمٚمٞمٝميي٤مو وًمٙمييـ ٓ سمييد ُمييـ  طمرييك ٟمٗمًيي  جميي٤مل ًمرقضمٞمييف إؾمييتٚم٦م

يمٚمٛميي٦م وًمييق ُمييقضمزة سمٜميي٤مًء قمييغم ُميي٤م ؾمييٛمٕم٧م ُمييـ اًمٙمييلم اعمٗمٞمييد إن ؿميي٤مء امو وميي٠مىمقل: 
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٤مَروُمقا إِن  ﴿أوًٓ: إن يمييي٤من  ٜمييي٤مك ٟميييص قمييي٤مم يمييين أ ت إًمٞميييف أٟمييي٧م ذم اًم٘ميييرًن:  ًمِرََٕمييي

٤ميُمؿْ  َرَُمُٙمْؿ قِمٜمْيييَد ام ِ َأشْمَ٘مييي أن اعم٘مّميييقد ويمييي٤من  يييذا اًميييٜمص يٗمٞميييد  [35]الحجددد:ات:﴾َأيْمييي

سم٤مًمرٕم٤مره ومٞمف إٟمن  ق ُم٤م اؾمٛمؽ وُم٤م اؾمؿ أسمٞمؽ وُم٤م ُمٝمٜمرؽ وُمي٤م يميذا وأييـ شمًيٙمـ 

و وو إمم ًظمييييره. طمٞمٜمتييييذ ٟم٘مييييقل يميييين ىمٚميييي٧مو ٟم٘مييييقل سم٘مقًمييييؽ: إٟمييييف ْييييقز ُم ييييؾ  ييييذا 

اًمرٕمييي٤مره وًمٙميييـ ٟمِميييؽمط ومٞميييف  ـمييي٤ًم أؾم٤مؾميييٞم٤ًم ذم يميييؾ ضمزئٞمييي٦م يٛمٙميييـ أن شميييدظمؾ ذم 

 ؾمٜم٦م ُمٓمردة ُمًرٛمرة.  ٟمص قم٤ممو ذًمؽ اًمنمط  ق قمدم آًمرزام ظمِمٞم٦م أن شمّمٌ 

ُمـ طمٞم٨م أسي٤م ـمٌ٘مي٧م قمٛمٚمٞمي٤ًم  ¢ٟمٕمر٘مد ضم٤مزُملم أن اًم٘مرًن اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

 أو د يٓمٌؼ شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:

٤م يٜمٌٖمييل أن ير٘مييرب سمييف ُميي٤م يميي٤من ُمييـ ٟمّمييقص اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م ييياًم٘مًييؿ إول: 

إمم ام شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وأن يرٕمٌد سمف شمٕمٌدًا داظملً ذم طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم اعمٕمرووم٦م 

ـ اعمٜمدوب إمم اًمٗمرضو ٓ ؿمؽ أن ُم ؾ ذًمؽ ىمد ـمٌؼ ذم اًمٕمٝمد إول إٟميقر ُم

 [5]المائدة:﴾ اًْمٞمَْقَم أيَْمَٛمٚم٧ُْم ًَمُٙمْؿ دِيٜمَُٙمؿْ ﴿طمٞم٨م أٟمزل ام قمز وضمؾ ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

إمم ًظمر أي٦م. وومٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمزي٤مدة قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف 

رؾم٤مًم٦م ي٤م يرٕمٚمؼ اذا اًم٘مًؿ إولو ُميـ أضميؾ ذًميؽ ضمي٤مء إُمر ذم قمٝمد اًمٜمٌقة واًم

قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اهلجرة شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمرل شمًر ؼ يمن يم٤من ي٘مي٤مل ىميديًن 

أن شمٙمر٥م سمنء اًميذ ٥م ٕملٞمرٝمي٤م وسمي٤مًمغ طمٙمٛمرٝمي٤مو ي٘ميقل ر يف ام: ُميـ اسمريدع ذم 

ىمييقل ىمييرؤوا اظميي٤من اًمرؾميي٤مًم٦مو  ¢اإلؾمييلم سمدقميي٦م يرا يي٤م طمًييٜم٦م وم٘مييد زقمييؿ أن حمٛمييدًا 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِيييييل ﴿ام شمٌييييي٤مرك وشمٕمييييي٤ممم:  ٧ُم قَمَٚمييييي ْؿ ِدييييييٜمَُٙمْؿ َوَأْتَْٛمييييي اًْمٞمَيييييْقَم َأيْمَٛمْٚمييييي٧ُم ًَمُٙمييييي

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمُٙميي لَم ِديٜمًيي٤م َوَرِويي وميين د يٙمييـ يقُمتييذ ديٜميي٤ًم ٓ يٙمييقن اًمٞمييقم  [5]المائدددة:﴾اإِلؾْميي
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 ديٜم٤ًمو وٓ يّمٚم  ًظمر  ذه إُم٦م إٓ سمن صٚم  سمف أوهل٤م.  ذا  ق اًم٘مًؿ إول.

أؾمرٓمٞمع وٓ همػمي يًيرٓمٞمع ؾميقاء يمي٤من أقميغم ُمٜمي٤م قمٚميًن وومٝميًن أو دوٟمٜمي٤مو ٓ ومل 

يًييرٓمٞمع أطمييد يٗمٝمييؿ  ييذه احل٘مٞم٘ميي٦م اًمنمييقمٞم٦م اًمرييل ذيمرهتيي٤م ًٟمٗميي٤ًم ٓ يًييرٓمٞمع أطمييد أن 

يرّميقر: ٕن اًمًييٚمػ وميي٤مشمرٝمؿ ضمزئٞميي٦م واطمييدة ُميـ  ييذه اًمٕمٌيي٤مدات اًمرييل شمِمييٛمٚمٝم٤م  ييذه 

 أي٦م اًمٙمريٛم٦م وهمػم ٤م ُمـ ٟمّمقص  قمٞم٦م ُمٕمرووم٦م.

ومٝمق اًمذي ٟمرّمقر أٟمف ظم٤موع ًمٚمٔمروه وًمٚمٛملسم٤ًمتو ومٞمجد  :ًؿ اًم ٤مينأُم٤م اًم٘م

اعمًييٚمؿ  ٜميي٤مك ٟمّميي٤ًم قم٤مُمييي٤ًم يًيي٤مقمده قمييغم اًمٕمٛميييؾ سمييف ومٜم٘مييقل: إٟميييف ْييقز. وُمييـ  يييذا 

اًم٘مٌٞمؾ اعم ي٤مل اًميذي ذيمرشميفو ًمٙميـ احل٘مٞم٘مي٦م أن  يذا اعم ي٤مل وىميد ،سمي٧م اؾميردًمٚم٧م 

اًمرٗمًييػم ذم ىمقًمييف ًمييف سم٤مٔييي٦م وم٤مٔييي٦م بريي٤مج احل٘مٞم٘ميي٦م إمم دراؾميي٦مو إمم ُميي٤م ىم٤مًمييف قمٚميينء 

٤مَروُمقا﴿شمٕمي٤ممم:  أي:  ييؾ ُمييـ  ييذا اًمرٕمي٤مره ذًمييؽ اعم يي٤مل اًمييذي  [35]الحجدد:ات:﴾ًمِرََٕميي

أٟمييييي٧م ُم ٚمييييي٧م سميييييف. أُمييييي٤م أٟمييييي٤م ؿماّميييييٞم٤ًم ومييييي٠مىمقل: ًميييييٞمس اًمٗم٘مٞميييييف سم ٤مضمييييي٦م إمم ُم يييييؾ  يييييذا 

آؾمردٓل إذا يم٤من اًمٜمص اًم٘مرًين سمٕمد ومٝمٛمف قمغم وقء قمٚمينء اًمرٗمًيػم وُمي٤م ىمي٤مًمقه 

ُم ييؾ  ييذا اًمييٜمص أو أن ٟمًييردل سمييفو ٕن اعمٌيي٤مدئ ومٞمييف ًمًييٜم٤م سم ٤مضميي٦م إمم أن ٟمٜمييزع إمم 

اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمنميٕم٦م واًمرل ُمٜمٝم٤م اختذت اًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٚمنء سم٤معمّمي٤مًم  

اعمرؾمٚم٦م شمٗمً  ًمٜم٤م جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم ًمرًٚمٞمؽ ُم ؾ  ذه ا زئٞم٦م سم٤مًمنمط اًم٤ًمسمؼ ذيميره 

 أٓ يراذ ذًمؽ ؾمٜم٦م ُمًرٛمرة.  ذا ضمقاو قمغم ُم٤م ىمٚم٧م وومٞمؽ سم٤مرك.

ه أظميقيـ أو صملصمي٦م أو د ٧ٌم أٟم٤م ًمزي٤مرة أطميد اإلظميقة ووضميدت قمٜميًمق ذ ُمداظمٚم٦م:

 ُمٌردقم٤ًمع ٤مأيم ر وـمٚم٧ٌم أن أشمٕم٤مره ُمٜمٝمؿ  ؾ أقمرؼم أٟم

 ؾمٛمٕم٧م ا قاب. اًمِمٞم :

 (  00:  03: 26/ 305) اهلدى والنور /
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 باب ميُ

 سم٠مٟمف إذا يم٤من قمٜمده ٟم٘مقد يٗمْمٚمف قمغم ٟمٗمًف ]...[طم٘مقق اإلظمقةع اًم٤ًمئؾ:

ٞمرف قمـ سمٕمض اإلظمقان يملم ٓ يّم  ذم اًمًٜم٦مو  ذا اًمٙملم اًمذي طمٙم اًمِمٞم :

وىميييد ُمييير رضميييؾ وم٘مييي٤مل  يييذا اًمرضميييؾ  ¢سميييؾ اًم ٤مسمييي٧م ذم اًمًيييٜم٦م أن رضميييلً ىمييي٤مل ًمٚمٜمٌيييل 

 «ٓ»ىمي٤مل:  «أوميل أظمؼمشميف»ىمي٤مل:    «إين أطمي٥م  يذا يي٤م رؾميقل ام»ا ٤مًمس ُمع اًمٜمٌل 

أطمٌيؽ ام اًميذي أطمٌٌرٜميل »وم٘مي٤مل:   «إين أطمٌيؽ ذم ام»وم٘م٤مم إًمٞمف وحلؼ سمف وىمي٤مل : 

ومٝمييذا اًمنمييط ُميي٤م أدري ُمييـ أيييـ ضميي٤مؤوا سمييف ومٝمييق  ط ٓ أصييؾ ًمييفو وإٟميين اًمييذي  «ًمييف

يٛمٙمييـ أن ي٘ميي٤مل: ق أن احليي٥م ذم ام ًمييف  وط سمٛمٕمٜمييك أن  ييذه اًمنمييوط ًمٞمًيي٧م 

٤م ًميؽ ُمًيٚمًن طمًٌي٤م  ُمر٘مدُم٦م وإٟمن  يل ُميـ ًميقازم  يذه اعم ٌي٦مو وم٠مٟمي٧م إذا أطمٌٌي٧م أظمًي

٤م ومييي٢مٟمن بٌيييف سمييي٤مًمٜمٔمر عمييي٤م سميييدا ًميييؽ ُمٜميييف ُميييـ قم٤ٌمدشميييفو  ُميييـ طمًيييـ ؾميييٚمقيمفوُمـ ظم٤مًصييي

شمقاوٕمفو ُمـ قمٚمٛمفو ُمـ ُميـ إمم ًظميرهوأي  ء ضمٕميؾ ًميف ذم ىمٚمٌيؽ ُمٜمزًمي٦م ظم٤مصي٦م 

 ومٝمذا شم٘مقل ًمف إين أطمٌؽ ذم ام. اؾمٛمع ٟمٕمؿع 

 أظميقك ذم امع  اًم٤ًمئؾ:

 إيش أظمقك ذم امع اًمِمٞم :

ي٘مقل أظمقك ذم ام يرٕم٤مره قمٚمٞمف ٕول ُمرة وي٘مقل : وملن أٟم٤م أظميقيمؿ  اًم٤ًمئؾ:

 ذم ام..
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ؾمييي٤محمؽ ام  يييذا  ء ًظمييير يييي٤م أظميييلو أٟمييي٧م ْييي٥م أن شم٘ميييقل ضميييرت   :اًمِميييٞم

اًمٕم٤مدة ذم اعمج٤مًمس أن ي٘مقل أن يًٛمل يمؾ ومرد ٟمٗمًف ومٙميؾ واطميد سمٞم٘ميقل أظميقيمؿ 

ذم ام وملن اسمـ وملن  ق ُمٍمي  ق ؿم٤مُمل  ق يمذا إمم ًظميرهو  يذه سمدقمي٦م أُمي٤م أن 

ف إين ي٘مقل اعمًٚمؿ يمن ذيمرت أو يمٜم٧م ذم صدد اًمذيمر عمـ رًه ًمف ُمٜمزًم٦م ذم ٟمٗمًي

أطمٌييؽ ذم ام ومٝمييذا ٓ ؿمييؽ أٟمييف ُمييـ اًمًييٜم٦مو أُميي٤م أن ي٘ميي٤مل ويّمييٌ  شم٘مٚمٞمييًدا أن يًييٛمل 

أظميقيمؿ ذم ام »يمؾ ومرد ُمـ ا ٤مًمًلم أن ٟمٗمًيف ُم٘ميدًُم٤م سميلم ييدي اًمرًيٛمٞم٦م ىمقًميف: 

إمم ًظمره ومٝمذه سمل ؿمؽ ٟم ـ ٟم٘مقل إسي٤م سمدقمي٦مو سميؾ أٟمي٤م اىميقل أيم ير   «وملن سمـ وملن

اموٟمرومييع  ييذه و ييل ُمرومقويي٦مو  ييؾ ُمييـ  ُمييـ ذًمييؽو ومٚمٜمرومييع أن يمٚمٛميي٦م أظمييقك ذم

وإٟمييين قميييدد  -سمييي٤مرك ام وميييٞمٝمؿ-اًمًيييٜم٦م إذا ضمٚميييس مج٤مقمييي٦م ًميييٞمس ايييذا اًمٕميييدد اًميييقومػم 

٤م ومٞمٌيدأ واطميد ي٘ميقل أٟمي٤م وميلن  ُمٕم٘مقل  ٦ًم أو قمنمة ي٘مقًمقن:ظمٚمٞمٜمي٤م ُٟمجيري شمٕم٤مرومًي

٤م  سمـ وملن أٟم٤م أؾمٙمـ ذم يمذا وأٟم٤م أدرس يمذا وأٟم٤م أقمٛمؾ يمذا وإمم ًظمرهو  ذه أيْمًي

  يييذا اًمٕمٍمييي احلييي٤م،و أي إسييي٤م سمدقمييي٦م قمٍميييي٦م ـم٤مزضمييي٦م ضمدييييدة د ُميييـ اًمٌيييدع ذم

يٕمرومٝميييي٤م اًمًييييٚمػ إـملىميييي٤مو وإٟميييين  ييييل ييييي٤م ضم٤مءٟميييي٤م ُمييييـ سمييييلد اًمٖمييييرب ذم احل٘مٞم٘ميييي٦مو 

واختذ ٤م سمٕمض ا نقم٤مت اإلؾملُمٞم٦م يمًٜم٦م ُمرٌٕم٦م قمٜميد ؿو و يذا ذم اًمقاىميع يي٤م 

ًمًييييٜم٦م اعم ٛمدييييي٦مو ويٕمجٌٜمييييل اييييذه ايييييدل قمييييغم وم٘ميييير  يييي١مٓء اًمٜميييي٤مس ذم اشمٌيييي٤مقمٝمؿ 

٤م اعمٜم ٤مؾم٦ٌم أن أىمقل:ُمـ احلٙمٛم٦م سمٛمٙم٤من ُم٤م روي ُمرومققًم٤م ود يّم و وضمي٤مء ُمقىمقومًي

دصم٧م سمدقمييي٦م إٓ وأُمٞمرييي٧م ؾميييٜم٦م»وصييي :  . وم٤مًمٌيييدع ،ات اًمًيييٜمـ يمٚمييين ىمييي٤مم «ُمييي٤م أطُمييي

٤م وُمٚمٛميييقس عميييس اًمٞميييد قمٜميييد  إٟمًييي٤من سمٌدقمييي٦م أُم٤مشمييي٧م ؾميييٜم٦مو و يييذا أُمييير ُمِميييٝمقد ت٤مًُمييي

ذه اًمٕمي٤مدة ُميـ اًم٤ٌمطم لم اًمٜم٤مىمديـ اعميراىمٌلم ٕطميقال اعمًيٚمٛملمو ُميـ اًميذي يٕمري٤مد  ي
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اًمرٕم٤مره جمرد أن ْٚمًقا ي٘مقًمقن أيًْم٤م يمٚمٛم٦م شمذيمرهت٤م أن و ل )..(يمين ي٘مي٤مل 

يي٤م إظمقاٟمٜمي٤م ُميـ اًمًيٜم٦م اًمرٕمي٤مرهو ويٌيدأ ْيري اًمرًيٛمٞم٦م يميؾ ُميٜمٝمؿ سمٜمٗمًيفو  ييذا وام 

سمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م ذم اًمًٜم٦مو أوًٓ  ذه ا ٛمٚم٦م ُمـ اًمًٜم٦م اًمرٕم٤مره ٓ أصؾ هل٤م ذم 

ُمي٤م يميي٤مٟمقا يرٕمي٤مرومقن  يذا اًمرٕمي٤مره وعمي٤مذا ضميرى  ييذا  اًمًيٜم٦م ومٝمي١مٓء ؾميٚمٗمٜم٤م اًمّمي٤مًم 

-اًمرٕمييي٤مره ٕسيييؿ أوييي٤مقمقا ؾميييٜمٜم٤ًمو واًمٙميييلم ْييير اًمٙميييلم واحليييدي٨م ذو ؿميييجقن 

٤م ﴿اًمرٕميييي٤مره اًمييييذي ضميييي٤مء ذيمييييره ذم اًم٘مييييرًن اًمٙمييييريؿ :  -صييييؼًما يييي يييي٤م اًمٜم يييي٤مُس إِٟم  َ ٤م َأهيُّ َييييي

ـْ َذيَمٍر َوُأْٟم َك َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَم٤ٌَم َرَُمُٙمْؿ قِمٜمْيَد ام ِ ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم ئَِؾ ًمِرََٕم٤مَروُمقا إِن  َأيمْي

٤ميُمؿْ  ٤م ًمٗمٔمٞمًيي٤م ًمًيي٤مٟمٞم٤ًم قمييغم  ييذا اًمييٜمٛمط [35الحجدد:ات:﴾َأشْمَ٘ميي .  ييذا اًمرٕميي٤مره ًمييٞمس شمٕم٤مروًميي

 اًمذي ذيمرت ًٟمٗم٤م أٟمف ٓ أصؾ ًمف ذم اًمًٜم٦مو وإٟمن اًمرٕم٤مره  ق شمٕم٤مره قمٛمكم.

٤م يم  يػمة ًمر ٘مٞميؼ وىمد ؾمـ اإلؾميلم ذم ب٘مٞميؼ  يذا اًمرٕمي٤مره اًمٕمٛميكم ؾميٜمٜم٤ًم ـُمرىمًي

 ييذا اًمرٕميي٤مره واًمرٕميي٤مون سمييلم اعمًييٚمٛملم ُمييـ ذًمييؽ ُميي لً أٟمييف ومييرض قمييغم اعمًييٚمٛملم 

ذم يمييؾ يييقم  ييس صييٚمقاتو و ييق شمٌيي٤مرك وشمٕميي٤ممم عميي٤م ومروييٝم٤م د يٗمروييٝم٤م قمييغم 

أؾميي٤مس أن يّمييكم يمييؾ ومييرد ُمييـ  يي١مٓء اعمًييٚمٛملم ذم دور ييؿ أو ذم ديميي٤ميمٞمٜمٝمؿ أو 

٤م ذم سمٞميييقت ام  شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤ممم وًميييذًمؽ  يمييي٤مهتؿ وإٟمييين أُمييير ؿ أن يّميييٚمقا مجٞمًٕمييي

٤مَة ﴿ٟمًيييييٛمع ىمقًميييييف قميييييز وضميييييؾ ذم اًم٘ميييييرًن اًمٙميييييريؿ:  يَمييييي شُميييييقا اًمز  ًَ َلَة َو ييييي قا اًمّم  َوَأىِمٞمُٛمييييي

ايمِِٕملمَ  َع اًمييير  قا َُمييي ريمـ إول أٓ و يييق إىم٤مُمييي٦م ٤مًم. سمٕميييد أن أُمييير سمييي[85]البقددد:ة:﴾َواْريَمُٕمييي

٤مةَ ﴿اًمّملة وإطم٤ًمن أدائٝم٤م أُمر سم٤مًمريمـ اًم ٤مين و ق اًمزيم٤مة وم٘م٤مل:  يمَي ًَشمُيقا اًمز  صميؿ  ﴾َو

َلةَ ﴿قم٤مد ًمٞمٌلم أن إُمر إول  ٤م يّميٚمٞمٝم٤م اإلٟمًي٤من  ﴾َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّم ي ًميٞمس أُميًرا ُمٓمٚم٘مًي

يميييٞمٗمن ؿمييي٤مء وذم أي ُمٙميييي٤من ؿمييي٤مء وإٟميييين قمٚمٞميييف أن يّميييٚمٞمٝم٤م ُمييييع مج٤مقمييي٦م اعمًييييٚمٛملم 
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ايمِِٕملمَ ﴿اًمرايمٕملم ذم اعم٤ًمضمد وم٘م٤مل:  ًَشُمقا ﴿و﴾َواْريَمُٕمقا َُمَع اًمر  َلَة َو َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّم 

٤مَة وَ  يَمييي ايمِِٕملَم اًمز  َع اًمييير  قا َُمييي ومنميييع ام قميييز وضميييؾ  يييذا اًمرجٛميييع ذم يميييؾ ييييقم  ﴾اْريَمُٕمييي

 س ُمرات ًمٞمرٕم٤مره أ ؾ اعم ٚم٦م سمٕمْميٝمؿ ُميع سمٕميض ويرٗم٘ميدوا ؿمي١مون سمٕمْميٝمؿ 

سمٕمًْم٤مو ويرٕم٤موٟمقا قميغم اًميؼم واًمر٘ميقى وٓيرٕمي٤موٟمقا قميغم اإلصميؿ واًمٕميدوانو صميؿ ضمي٤مء 

ريل يمي٤من يميؾ أ يؾ حمٚمي٦م اًمرنميع اًم ٤مين:و ق أٟمف أُمر ؿ سم٠من يّمٚمقا صلة اًمٔمٝمر اًم

ْرٛمٕميييقن ذم ُمًيييجد ؿ ا ييي٤مص ايييؿو أُمييير  ييي١مٓء اًميييذيـ يّميييٚمقن اًمٔمٝمييير ييييقم 

ا ٛمٕم٦م أن يّمٚمق ٤م ذم اعمًجد ا ٤مُمع مجٕم٦موأُمر ؿ أن ْرٛمٕمقا ذم اعمًيجد 

ا ييييييي٤مُمعوأي:أن ييييييييَدقُمقا اًمرجٛمٞميييييييع ذم ُمًييييييي٤مضمد احلييييييي٤مرات واعم يييييييلت إمم أن 

أيمؼم يٚمر٘مل ومٞميف ويرٕمي٤مره ْرٛمٕمقا ذم اعمًجد اًمٙمٌػم يقم ا ٛمٕم٦مو ومٝمذا شمٕم٤مره 

ومٞمف أ ؾ اعم ٚم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمع اعم ٚم٦م اًمٖمرسمٞم٦مو و ٙمذا شمٗمٜمـ ذم اًمرٕمٌػم ُم٤م ؿمت٧م.صمؿ 

ضميي٤مء اإلضمييرنع إيمييؼم اًم ٤مًميي٨م و ييق: صييلة اًمٕمٞمييد ذم اعمّمييغم د ينمييع رسمٜميي٤م قمييز 

صيييلة اًمٕمٞميييديـ ذم اعمًيييي٤مضمد ا ٤مُمٕمييي٦مو وإٟمييين  ييييذه  ¢وضميييؾ قميييغم ًمًييي٤من ٟمٌٞمييييف 

ا ٛمٕم٦مو أُم٤م صلة اًمٕمٞمديـ وم٘مد ضمٕمؾ هل٤م ُمٙم٤مًٟم٤م اعم٤ًمضمد ا ٤مُمٕم٦م ظم٤مص٦م سمّملة 

أوؾمع سمي٠من يرًيع سمٙميؾ اًميذيـ يّميٚمقن ا ُٛمٕمي٤مت ذم اعمًي٤مضمد ا قاُميع أٓ و يل 

اعمّميييٚمٞم٤متو ومٝميييذا شمٕمييي٤مره قمٛميييكم صم٤مًمييي٨م  قميييف رسمٜمييي٤م قميييز وضميييؾ قميييغم ًمًييي٤من ٟمٌٞميييف 

.صمييؿ ضميي٤مء اًمرٕميي٤مره إقمييؿ وإؿمييٛمؾ وإظمييػم و ييق أن ْرٛمييع اعمًييٚمٛمقن ذم ¢

وذم قمروم٤متوذم ُمٙم٦مو سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احل٩م أو اًمٕمٛمرة اًمريل  يل اعمِمٕمر احلرام ذم ُمٜمك

احليي٩م إصييٖمرو  ييذا اًمرٕميي٤مره  ييق اعم٘مّمييقد سم٤مٔييي٦م اًمٙمريٛميي٦م وًمييٞمس اعم٘مّمييقد أن 

ره سمٕمييض  ره قُميي يييرٚمٗمظ اإلٟمًيي٤من سم٤مؾمييٛمف واؾمييؿ أسمٞمييف وٟم ييق ذًمييؽ ييي٤م ضمييرى سمييف اًمُٕميي
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اًمٜم٤مس اًمٞمقمو  ذا ُمي٤م أردت سمٞم٤مٟميف أن اًمٌدقمي٦م ًمٞمًي٧م حمّميقرة وم٘ميط ًم٘مقًميف أظميقيمؿ 

 وملن اسمـ وملن ًمق ؿمٚمٜم٤م ورومٕمٜم٤م يمٚمٛم٦م أظمقيمؿ وميلن سم٘ميل اًمرٕمي٤مره اعميذيمقر ذم ام

 ٓ أصؾ ًمف ذم اإلؾملم .

 (01:58:26( /18أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 باب ميُ

ؿمٞم  ضمرى قمغم يم ػم ُمـ اًمٓملب أسؿ إذا ضمٚمًيقا إمم جمٚميس ذيمير  ُمداظمٚم٦م:

ت قميـ اًمًيٚمػ أٓ يٙميقن يٌدؤون سم٤مًمرٕم٤مرهو  ؾ ضم٤مء  يذا قميـ اًمًيٚمػو إذا د يي٠م

 سمدقم٦م ي٤م ؿمٞم ع

ٟمٕمؿ  ذا اًمرٕم٤مره اًمذي يرٕم٤م ده سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٞمقم ُمـ أٟمف إذا ضمٚمًقا  اًمِمٞم :

ذم جمٚمييس ويميي٤من اًمٕمييدد وومييػًما يم ييػًما ي٘مييقل: ٟمجييري اًمرٕميي٤مره: ٕن اًمرٕميي٤مره ُمييـ 

اًمًٜم٦مو ومٞم٘مقل: وملن سميـ وميلن قمٛمٚميف يميذا ... يميذا إمم ًظميرهو ٟمٕميؿو واًم ي٤مين ي٘ميقل: 

 ذا ٓ أصؾ ًمف ذم اًمًٜم٦م وٓ أصؾ ًمف ذم قمٛميؾ اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم و أظمقيمؿ وملن.. 

سمؾ  ذا ُمـ حمدصم٤مت إُمقرو ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦مو ويمؾ سمدقم٦م ولًم٦م ويمؾ ولًم٦م 

 ذم اًمٜم٤مر.

اًمذي صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م ضمزء سمًٞمط ُمـ  ذه اًمٌمء ًمٕمٚمف ي٘ميرب ُمٜميف أو يٌٕميد قمٜميفو 

٤م ًمييؽ ذم ام ومٞم ًييـ سميؽ أن ختييؼمه سم٠مٟمييؽ ب ٌييف ذم امو ذًميؽ أٟمييؽ إذا أطمٌٌيي٧م أظمًي

و ييق سمييدوره ي٘مييقل ًمييؽ: أطمٌييؽ ام اًميييذي أطمٌٌرٜمييل ًمييفو إمم  ٜميي٤م صم٤مسميي٧مو وضمييي٤مء ذم 

سمٕمض اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م أٟمف يًٛمل ٟمٗمًف.. يٕمرومف سمٜمٗمًفو ٓ سم٠مس ُمـ  ذا وًمق أن 

احليييدي٨م د ييييذيمر ذم ... ٕن  يييذا ُميييـ تييي٤مم ب٘مٞميييؼ اًمرٕمييي٤مره واًميييقد.. واحلييي٥م 

قاصيييٚم٦م واًمرقاصيييؾ واًمزيييي٤مرةو يمييين اًميييذي  يييق م قميييز وضميييؾ: ٕن ذًميييؽ يًيييرٚمزم اعم
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شمٕمٚمٛميقن أن ُميـ زار أظميي٤مه ذم ام ومي٢مٟمن فيقض ذم اًمر يي٦مو وإطم٤مديي٨م اًمييقاردة 

 ذم  ذه اًمزي٤مرة يم ػمة وُمٕمرووم٦م واحلٛمد م.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

:  اًمِمييٞم : ًٓ  ييذا احلييدي٨م يييدل قمييغم ُمييي٤م ٟمٗمٞمٜميي٤مهع ًمييٞمس ذم  ييذه دًٓميي٦م أسميييًداو أو

ع  يييؾ ؾمييي٠مل ُمييي٤م اؾميييٛمؽ أٟمييي٧م يييي٤م وميييلنع يييي٤م وميييلن يييي٤م وميييلن..  يييذه ؾميييتؾ ُميييـ اًم٘ميييقم

إؾمتٚم٦م اًمريل بري٤مج إمم أن يٙميقن اًمًي٤مئؾ ذم طمٗمٔميف يمي٤مسمـ قمٌي٤مس ر  ام قمٜميف 

ٓ شمٗمييقت ذايمرشمييف  ء ييي٤م يًييٛمعو ًمييٞمس ذم احلييدي٨م  ء ُمييـ  ييذاو و ييذا أُميير 

. ًٓ  ـمٌٞمٕمل ضمًداو  ذا أو

رٛميع ومٞميف أصي ٤مسمف ىميد وصم٤مٟمٞم٤ًم:  ؾ يم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞميف اًمًيلم ذم يميؾ جمٚميس اضم

يٕمره سمٕمْمٝمؿ سمٛملحمف وٓ يٕمرومٝمؿ سم٠مٟم٤ًماؿ وٓ سم٠مؾمينئٝمؿ وأؾمينء ًسمي٤مئٝمؿو د 

 يٙمـ  ء ُمـ  ذا أسمًدا.

وسم ْمقر  ¢واذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أريد أن أذيمر: ٕٟمف إن وىمع  ء ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

ُمٜمييف أو  ييق ومٕمٚمييف ومٙمييؾ ذًمييؽ إٟميين يييدل قمييغم ضمييقاز ُميي٤م وىمييع وٓ يييدل ذًمييؽ قمييغم أن 

ل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يٕمر٤مدو ٤م وأن يٚمرزُمق ٤م: ٕن إُمر ًميق يمي٤من يميذًمؽ ذًمؽ ؾمٜم٦م يٜمٌٖم

ًٓمرزُمٝم٤م أول ُمـ اًمرزم  ق اًمذي سملم ًمٜم٤م  قمٞم٦م ذًمؽ و يق رؾميقل امو صميؿ سم٤مًمري٤مزم 

أٓ و ييؿ اًمّميي ٤مسم٦م صمييؿ اًمريي٤مسمٕمقن  ¢ًٓمرزُمٝميي٤م أطمييرص اًمٜميي٤مس قمييغم اشمٌيي٤مع اًمرؾمييقل 
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٥م اًمٕمٚميؿ قميغم صمؿ أشم٤ٌمقمٝمؿو ... ْر ُم يؾ  يذا اًمرٕمي٤مره وميذًمؽ يٙمٗميل أن ييدل ـم٤مًمي

أن احلييييدي٨م اًمييييذي ذيمرشمييييف ٓ يرْمييييٛمـ  قمٞميييي٦م  ييييذا اًمييييذي ٟم ييييـ ٟم٘مييييقل إٟمييييف ُمييييـ 

 حمدصم٤مت إُمقر.

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ... ُمع رضمؾ ٓ شمٕمره اؾمٛمف وٓ أؾمؿ أسمٞمف.. ُمداظمٚم٦م:

 (00:00:38/ (3هـ )1408لقاءات املدينة لعام )
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 ىضٔح٘ ملً ٓكْو  

 ْ جاٍلعلٙ مجعٔات ٍّ

يقضمييد ذم أؾمييؽماًمٞم٤م مجٕمٞميي٤مت إؾمييلُمٞم٦م يم ييػمة وهمييػم إؾمييلُمٞم٦مو سمٛمٕمٜمييك  ُمداظمٚميي٦م:

اؾمييٛمٝم٤م همييػم إؾمييلُملو إٟميين شمًييٛمك سم٤مؾمييؿ اعمديٜميي٦م ُميي لً مجٕمٞميي٦م ـمييراسمٚمس ومجٕمٞميي٦م 

سمػموت وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽو أو اًم٘مريي٦م اًمريل يٜمرًيٌقن إًمٞمٝمي٤مو وًمٙميـ اًم٘مي٤مئٛملم قمٚمٞمٝمي٤م ُميـ 

يٖمٚمييي٥م قمٚمٞميييف ا ٝميييؾ أو اًمٌيييدع أو أ يييؾ اًمًيييٜم٦م شم٘مٚمٞميييدًا ًممسمييي٤مء وإضميييدادو وأيم ييير ؿ 

اًمرٕمّميي٥م إمم ُمديٜمرييف أو ىمريرييفو وميين  ييل اًمٜمّمييٞم ٦م اًمرييل شمقضمٝمق يي٤م ًمٜميي٤م ذم اًمرٕم٤مُمييؾ 

 ُمٕمٝمؿع

ُميي٤م أفمييـ  ٜميي٤م ذم  ييذا اًمًيي١مال قمٜمييدي  ء ضمديييد ٟم٘مدُمييف سمٕمييد أن ؾمييٌؼ  اًمِمييٞم :

اًمٙمييلم اًمًيي٤مسمؼ ذم ا ييقاب قمييـ اًمًيي١ماًملم اعمييذيمقريـو ُميي٤م دام أن  يي١مٓء ضمٝمٚميي٦م 

يرٚمّٓميييػ ذم أُمييير ؿ وذم شمٕمٚميييٞمٛمٝمؿو وٓ ؿميييؽ أن اٟمرًييي٤مب ومٞمجييي٥م أن يٕمّٚمٛميييقا وأن 

أو إىمٚمٞمٛمييف  ييذا أؿمييٌف ُميي٤م يٙمييقن سمييدقمقى ا ٤م ٚمٞميي٦مو  ييذه ا ٛمٕمٞميي٤مت يمييؾ إمم سمٚمييده 

ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙميقن  يذه إؾمينء هليذه ا ٛمٕمٞمي٤مت شمٕميؼّم قميـ ؿماّميٞم٦م ا ٛمٕمٞمي٦م ُميـ 

طمٞميي٨م  ييدومٝم٤م وُمييـ طمٞميي٨م ديٜمٝميي٤مو وُمٜمٝمجٝميي٤م وخمٓمٓمٝميي٤م وٟم ييق ذًمييؽو أُميي٤م آٟمييرنء 

ٜمذاك ٓ ومرق سملم ُمـ يٜمرٛميل إًمٞميف ُميـ ُمًيٚمؿ أو ُميـ يمي٤مومرو ًميذًمؽ ٟم يـ إمم سمٚمد وم ٞم

 ٟم٘مقل أٟمف ٥ْم أن يٙمقن قمٜمقان اعمًٚمؿ دائًن ُمٕمؼّمًا قمـ ُمٜمٝمجف.
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وذم إُمييس اًم٘مرييي٥م أيْميي٤ًم شمٓمرىمٜميي٤م عمقوييقع أقمر٘مييد أٟمييف ُمٝمييؿ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمقوييٕمٜم٤م 

ن ُمـ طمٞم٨م أٟمف يٜمٌٖمل قميغم يميؾ ُمًيٚمؿ أن يٙمِميػ قميـ  قيريفو وذًميؽ احل٤م، أ

إًمٞمٝمييي٤م شمييي٤مرة إمجييي٤مًٓ وشمييي٤مرة شمٗمّميييٞملًو واًمرٗمّميييٞمؾ َيرييي٤مج إمم  ء ُميييـ  سمييي٠من ييييدقمق

 اًمٕمٚمؿو أُم٤م اإلمج٤مل ومن َير٤مج إمم يم ػم ُمـ اًمٕمٚمؿ.

ذم إُميييس اًم٘مريييي٥م وٟمٙميييرر  يييذا دائيييًن وأسميييدًا إذا ؾميييتؾ أطميييدٟم٤م اًمٞميييقم ُمييي٤م  ىمٚمٜمييي٤م

ع وم٤مًمييذي أقمرومييف سم٤مًمرجرسميي٦م ُمييـ يم ييػم ُمييـ اًمييذيـ يٜمرٛمييقن ُمٕمٜميي٤م إمم اًمٙمريي٤مب ُمييذ ٌؽ

يرٕمّمٌقن عمذ ٥م ُمٕميلم ُميـ اعميذا ٥م اإلؾميلُمٞم٦م ؾميقاء ُمي٤م يمي٤من ُمٜمٝمي٤م واًمًٜم٦م وٓ 

ُمرٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٕم٘م٤مئد أو سم٤مٕطمٙم٤ممو يٙمقن ا قاب ُم٤م ُميذ ٌؽع ُمًيٚمؿ وم٘ميطو وم٠مٟمي٤م أرى 

أن  ييذا ا ييقاب ىميي٤م و أؿمييٌف ُميي٤م يٙمييقن سمرٚمييؽ إؾميينء اًمرييل شمٜمرًيي٥م ًمٚمجٛمٕمٞميي٤مت 

ٓ اًمرييييل شمٜمرًيييي٥م إمم سمٚمييييد أو إىمٚمييييٞمؿ أو ؿميييياص أو ٟم ييييق ذًمييييؽ أو مج٤مقميييي٦مو عميييي٤مذا 

يٙمٗملع ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش أن ذم ظمْمؿ مج٤مقم٤مت إؾملُمٞم٦م يم ػمة ويم ػمة ضمدًاو ويمٚمٝمؿ 

ي٘مقًمقن ٟم ـ ُمًٚمٛمقن وقمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو طمرك ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ٟم٘مٓمع سم٠مٟميف 

ذم وييلل ُمٌييلم إن د ٟم٘مٓمييع سم٠مٟمييف ُمييـ اًمٙمٗميي٤مر أو اعمنميييملمو ومٝمييق ي٘مييقل قمييـ ٟمٗمًييف 

ومْملً قمـ اًمذيـ ٓ ٟمًرٓمٞمع  سم٠مٟمف ُمًٚمؿو يم٤مًمٕمٚمقيلم ُم لً واإلؾمنقمٞمٚمٞملم وٟم ق ؿ

أن ٟماييييرضمٝمؿ ُمييييـ دائييييرة اإلؾمييييلم يم٤معم٤مشمريدييييي٦م وإؿميييي٤مقمرة واحلٜمٗمٞميييي٦م واعم٤مًمٙمٞميييي٦م 

يرٕمّمٌقن عمذا ٌٝمؿ أيم ر ُمـ شمٕمّم٥م اعمًٚمؿ ًمٚمٙمر٤مب وٟم ق ؿو وإن يم٤من  ١مٓء 

 واًمًٜم٦م.

ع إٓ أن ي٘مييقل أٟمييي٤م وميي٢مذًا ٓ يٙمٗمييل اًمٞمييقم أن ي٘مييقل اعمًيييٚمؿ إذا ؾمييتؾ ُميي٤م ُمييذ ٌؽ

ًمؽ تٞمّيز ٟمٗمًيؽ وُمٜمٝمجيؽ قميـ ؾمي٤مئر اعمًيٚمٛملمو أُمي٤م إذا ُمذ ٌل ؾمٚمٗملو ٕٟمؽ سميذ
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ع أٟم٧م ُمًٚمؿو ومًػمد قمٚمٞمؽ أيم ر ُمـ ؾم١مال واطمدو ويم٤من اًم١ًمال ُم٤م ُمذ ٌؽىمٚم٧م 

ُمًٚمؿو ـمٞم٥م اعمًٚمٛمقن يٜم٘مًٛمقن إمم ُمذا ٥م يم ػمة ويم ػمة ضمدًاو ومن ُميذ ٌؽع 

إن أ رت وىمٚم٧م أٟم٧م ُمًٚمؿو ُمٕمٜم٤م ٤م أٟمؽ وًمٞم٧م إدسمي٤مرو وإن ّ طمي٧م ومٕمٚمٞميؽ 

ح سميين   ييل قم٘مٞمييدشمؽو وميين  ييل قم٘مٞمييدشمؽ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمييدقمقة اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م أن شمٍّميي

وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم ع يم ػم ُمـ اًمدقم٤مة اإلؾملُمٞملم اًمٞمقم ي٠مسمقن قمٚمٞمٜم٤م  ذه 

اًمْمييٛمٞمٛم٦م ي٘مقًمييقن: يٙمٗمٞمٜميي٤م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦مو واًمقاىمييع أٟمييف ٓ يٙمٗمييل واًمييدًمٞمؾ قمييغم 

أٟمٜميي٤م ذم ذًمييؽ ُمنمييوع ذم يم ييػم ُمييـ اًمرًيي٤مضمٞمؾ وٓ جميي٤مل أن ًمإلوم٤مويي٦م وسما٤مصيي٦م 

 إُمس اًم٘مري٥م  طمٜم٤م ذًمؽ سمٌمء ُمـ اًمٌٞم٤من اًمقاو  اعمٌلم.

 (  00:  30:  19/ 620) اهلدى والنور/
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 حهه ادتنعٔات التعاّىٔ٘

ة يٕمٜميل ًمٕمٚمٙمييؿ ىمييد زاًمًي٤مئؾ:  ٜميي٤م ؾمي١مال ُميي٤م طمٙميؿ ا ٛمٕمٞميي٤مت اًمرٕم٤موٟمٞمي٦م  ييؾ  يل ضميي٤مئ

ؾميييٛمٕمرؿ اييي٤م و يييل أن ْرٛميييع جمٛمققمييي٦م ُميييـ اًمٜمييي٤مس ويٕمٜميييل ييييدومع يميييؾ 

يمؾ ؿمٝمر أًمػ ري٤مل ويمؾ ؿمٝمر يًرٚمٛمٝم٤م ؿماص ُميٜمٝمؿ ؿماص ُمٜمٝمؿ ذم 

 و ٙمذاع

ٚمٜم٤م قمٜمييف ُمييرارًا وشمٙمييرارًا وٟم ييـ ٟم٘مييقل أٟمييف إذا يميي٤من جمييرد ٟمٕمييؿ  ييذا ؾمييت  اًمِمييٞم :

شمٕميي٤مون سمٛمٕمٜمييك أن َيّمييؾ يمييؾ ومييرد ُمييـ اعمجرٛمٕمييلم اعمرٕميي٤موٟملم ُميي٤م أودقمييف ذم  ييذه 

اًمنمييييم٦م يقُمييي٤ًم ُمييي٤م إذا يمييي٤من ايييذا اًمنميييط ومٞميييف أؿميييٌف ُمييي٤م شمٙميييقن سم٤معم٘مييي٤مُمرةو ذًميييؽ ٕٟميييف 

ؾمٞم٠ميت زُمـ ُم٤م أو يقم قمغم أطمد  ١مٓء اًمنميم٤مء ٓ يرٛمٙمـ ُمـ آؾمرٛمرار ذم دومع 

ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف أًمٗم٤ًم أو ُم٤مئ٦م ُم لً ُمِم٤م رةو اًمذي ي٘مع ذم  ذه اًمّمقرة  ق أن فمي٤م ر 

اًمّمقرة أطمد ؿ دومع ُم٤مئ٦م أو دومع أًمػ وأضمري٧م اًم٘مرقم٦م ذم ًظمر اًمِميٝمرو وطمّميؾ 

 ٥م إًميييي  ٕؾميييي٤ٌمب ُمييييـ ًمييييف قمنميييية ًٓه ُميييي لًو صمييييؿ سمٕمييييد ذًمييييؽ ُمييييرض ُميييي٤مت اٟمًيييي

إؾم٤ٌمب اًمٓم٤مرئ٦م ومٝمذا أظمذ قمنمة ًٓه ُم٘م٤مسمؾ أًمػ  ذه ُم٘م٤مُمرةو ًمٙميـ إذا وويع 

ذم  ييذه اًمنميييم٦م اًمرٕم٤موٟمٞميي٦م ٟمييص سميي٠من اًمرٕميي٤مون  ييذا ىميي٤مئؿ قمييغم اعمًيي٤محم٦م ومييٞمن إذا 

أطميييد اًمنمييييم٤مء اُمرٜميييع ُٕمييير ُمييي٤م أو د ييييرٛمٙمـ ٓ سميييد أن ٟمْميييع قمٚمٞميييف  وط واوييي ٦م 

٤مون قمغم ا ػم وم٢مذا ووع ُم ؾ  ذا اًمنمط ضمدًا طمرك شمٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ سم٤مب اًمرٕم
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 يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ضم٤مئزة وؾمٚمٞمٛم٦م سمؾ وُمرهم٥م ومٞمٝم٤م.

ْيـ وذم  ُمداظمٚميي٦م: ْيـ واًمنمييع أطم٤مدييي٨م يم ييػمة واردة ذم اًمييد  اًمنمييع يرهميي٥م سم٤مًمييد 

إٟمٔم٤مر اعمٕمنو واًمًٚمػ ؾمٌ٘مقٟم٤م إمم يمؾ ظمػمو و ذا أُمير ًميف ُمٕمريؼم ًميدى إىميدُملم 

 ييؾ  ييذا إضميير وُم ييؾ  ييذه اًمٓم٤مقميي٦م ومٚمييق أن أطمييد اقمييؽمض وىميي٤مل ُم ييؾ  ييذا يٗمييقت ُم

اًمرل سم٤مشمي٧م ُمٝمجيقرة ويٕميلم قميغم  جراسي٤م أيْمي٤ًم وٟمٗمير اًمٜمي٤مس ُميـ  يذاو ومين أدري 

 ُم٤م شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ قمغم ُم ؾ  ذاع

 ٟمٗمر اًمٜم٤مس ُمـ ُم٤مذاع  اًمِمٞم :

 ُمـ ا ٛمٕمٞم٤مت  ُمداظمٚم٦م:

 إذا ووٕم٧م اًم٘مٞمقد   اًمِمٞم :

 ىمْم٤مء اًمديـ وإٟمٔم٤مر اعمٕمن واًمٓم٤مقم٤مت وٓ هتجر وٓ تقتع ُمداظمٚم٦م:

  ذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمديـ سم٤مرك ام ومٞمؽع  اًمِمٞم :

 ييل سميييدل اًمييديـ اًمٜمييي٤مس شمٚمجيي٠م إًمٞميييف اًمٜميي٤مس ٓ يٚمجييي٠مون إمم ُم ييؾ  يييذه  ُمداظمٚميي٦م:

 ا ٛمٕمٞم٤مت إٓ قمٜمدُم٤م ْدون ُمـ ٓ يديٜمٝمؿع

ـمٞم٥م سم٤مرك ام ومٞمؽ ي٤م أؾمر٤مذ أٟم٧م ٓ فٗميك قمٚمٞميؽ أٟميف ْي٥م أن يٜمٔمير   اًمِمٞم :

ػ ًمٚمنمييع ُميي٤م  ييق ضمييقاب اًمّمييقرة إًمٞمٝميي٤م ُمييـ ا يي٤مٟمٌلم اعمقاومييؼ ًمٚمنمييعو واعمايي٤مًم

اًمرل ٟم ـ ذيمرٟم٤م ٤م ًٟمٗم٤ًمو إذا رضمؾ دومع أول ىمًط ُم٤مئ٦م أو أًمػ ويم٤من اًمنميم٤مء ُم لً 

قمنمة أؿما٤مص وذم ًظمر اًمِميٝمر ُأضْمِريَي٧م اًم٘مرقمي٦م وم٠مظميذ  يذا اًميذي يمي٤من دوميع ُم٤مئي٦م 

 أًمٗم٤ًم صمؿ اُمرٜمع أن يِمؽمكع  ذا ي٘مره اًمنمع.
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 ىمنر. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ٓ سمد ُمـ ووع ىمٞمقد.  اًمِمٞم :

 ًمٙمـ اًم٘مٞمقد شم٘مٚمؾ ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت شم٘مٚمؾ ُمـ اًمديـ اًمرٜمٗمػم ُمـ  ذا... ُمداظمٚم٦م:

إذا سمدون ىمٞمقد ُم٤م ذم قمٜمدٟم٤م إٓ طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مًمرلم: إُمي٤م سم٘مٞميقد  قمٞمي٦م أو   اًمِمٞم :

سمييدون ىمٞمييقد واحلٛمييد م إُميير واويي  أٟمييف سمييدون ىمٞمييقد يميين ىمٚمٜميي٤م وىمٚميي٧م ىميينر إذا ُميي٤م 

  ق احلؾع ىمٞمقد.

س ذم ُم ؾ  ذه ا ٛمٕمٞم٤مت أم ٟميذيمر ؿ ذم ىمٞمقد ًمٙمـ  ؾ ٟمرهم٥م اًمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

ْيـ وإٟمٔميي٤مر اعمٕمنيي وُميي٤م ؿميي٤مسمف  ْيـ وومْمييؾ اًمييد  ُم ييؾ  ييذا اًمّمييدد و ييذا  ييق صييدد اًمييد 

 واًمٜم٤مس ٓ يٕمرومقن قمـ اًمديـ اًمٌمء اًمقاىمعع

أن اشمْميي  إُميير ُم٘مّمييدك واويي   سميي٤مرك ام ومٞمييؽو ٟمٕمييؿ ٟم ييـ ُمٕمييؽ   اًمِمييٞم :

ض احلًـ وأن ٟمذيمر ُم ؾ ىمقًمف أٟمٜم٤م ٟم٠مُمر ؿ وٟمذيمر ؿ سم٠من يٛمد اًمٖمٜمل اًمٗم٘مػم سم٤مًم٘مر

أي ُمـ أىمرض أظم٤مه اعمًٚمؿ  «ىمرض ديٜم٤مريـ صدىم٦م در ؿ»قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم 

ديٜميي٤مريـ ومٙم٠مٟمييف شمّمييدق سمييديٜم٤مر واطمييدو  ييذا ُمييـ ومقائييد اًم٘مييرض احلًييـ اًمييذي ُمييع 

ؾ  حميؾ  اًم٘ميرَض  إؾمػ اًمِمديد اًمذي ىَمؾ  ُمي٤م ٟمجيد ًميف أصميرًا ذم أي٤مُمٜمي٤م  يذه اًمريل طمَي

 ذا اًمذي اسمرٚمٞم٧م سمف اًمٌٜمقك واًمرل سمٕمْمٝم٤م يًٛمك اًمٌٜمقك  احلًـ اًم٘مرُض اًمرسمقيو

اإلؾميييييلُمٞم٦مو وأٟمييييي٤م أويييييؿ صيييييقيت إمم صيييييقت أو قمٌٞميييييدة ضميييييزاه ام ظميييييػمًا سم يييييض 

اعمًييٚمٛملم قمييغم أن يٙمقٟمييقا ُمرٕميي٤موٟملم قمييغم ا ييػم قمييغم اًمٓمري٘ميي٦م اًمرييل يميي٤من قمٚمٞمٝميي٤م 

ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًم و وًمٙميـ  يذا سمٓمٌٞمٕمي٦م احلي٤مل ٓ يٛمٜميع ُميـ شمِميٙمٞمؾ مجٕمٞمي٤مت ووويع 



 حكه اجلنعيات واملؤسسات اخلريية ------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

703 

وط هليي٤م ٓ ختيي٤مًمػ اًمنميييٕم٦م ُمييـ ضمٝميي٦م ُمييـ ا ٝميي٤متو وُمييع ذًمييؽ وميي٢مٟمٜمل ىمٞمييقد و 

ىمٚم٧م وٓ أزال أىميقل سمي٠مٟمٜمل ٓ أرهمي٥م سمٓميلب اًمٕمٚميؿ سمري٠مًمٞمػ وشمِميٙمٞمؾ ا ٛمٕمٞمي٤مت 

ا ػمييي٦م اًمرييل شمرٓمٚميي٥م ُمييٜمٝمؿ مجييع إُمييقال ويمٜمز يي٤م وووييع اعمّميي٤مريػ اًمنمييقمٞم٦م 

هل٤م ومٝمذا َير٤مج إمم ضمٝمد ضمٝمٞميد ضميدًاو وٟمرهمي٥م سمٓميلب اًمٕمٚميؿ أن ييدقمق ُم يؾ  يذا 

اًمٕمٛميييؾ ا يييػمي ٕوًمتيييؽ اًميييذيـ ًميييٞمس قمٜميييد ؿ آؾميييرٕمداد ًمٚمرٗم٘ميييف واًميييرٕمٚمؿو  يييذه 

 يمٚمٛم٦م ذم ُم ؾ  ذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم.

 ضمزايمؿ ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

ًمييق يميي٤من اًمٕمْمييق اعمِميي٤مرك ذم  ييذه ا ٛمٕمٞميي٦م ٓ ي٠مظمييذ سم٤مًم٘مرقميي٦م وإٟميين  ُمداظمٚميي٦م:

يؽمك اعمٌٚمغ  طمرك يًرقذم  ق اًمدومع يٕمٜميل يٙميقن ًميف قمنمي طمّميص صميؿ سمٕميد ذًميؽ 

 ٓ ي٠مظمذ  ق ذم ذُمرف شمًع طمّمص ُم لً  ؾ شمٙمقن اًمّمقرة ضم٤مئزةع ي٠مظمذ يٕمٜمل

 ضم٤مئزة ٓ أرى ذم  ذا ُم٤مٟمٕم٤ًم إذا  ق اذا اًمنمط. -

 ( 01:  00: 25/   791) اهلدى والنور / 
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 املؤضطات ارتريٓ٘

ي٤م ؿمٞم ل يمؾ ُم١مؾم٦ًم دقمقي٦م شم٘مقم.. ُمٕمٝم٤م ُمٙم٤مشم٥م وهل٤م ... ُميقفمٗملمو  ُمداظمٚم٦م:

٤مت.. شمؼمقميي٤مت أ ييؾ ا ييػمو وُمييـ اعمرؼمقمييلم هلييذه  ييذه اًم٘م٤مئٛميي٦م ىم٤مئٛميي٦م قمييغم اًمرؼمقميي

اعم١مؾمًيييي٦م سمٕمييييض اًمٌٜمييييقك اًمرسمقييييي٦مو  ييييذه اعم١مؾمًيييي٦م شم٘مييييقم قمييييغم بٗمييييٞمظ اًم٘مييييرًن 

وٟم قهو يمن اًمرواشم٥م اًمرل شمٍمه ًمٚمٛمقفمٗملم ُم٤م طمٙمؿ أظمذ ٤مو  ٜم٤مك ٟم٦ًٌم رسمقيي٦م 

 ...ع

أٟم٤م فمٜمٜم٧م أٟمؽ ؾمر٠ًمل:  ؾ  ذه اعم١مؾم٦ًم أو شمٚمؽ شمرى سم٘مٌقل  يذا  اًمِمٞم :

اًمرسميييقي.. فمٜمٜمييي٧م أٟميييؽ ؾمرًييي٠مل  يييذا اًمًييي١مالو أُمييي٤م ود يٙميييـ  اًمرٓميييقع ُميييـ اًمٌٜميييؽ

اًم١ًمال  ق  ذا وإٟمن يم٤من ذم رواشم٥م اعمقفمٗملم: وميل ؿميؽ أن رواشمي٥م اعميقفمٗملم 

٤م وًميٞمس خمٚمقـًميي٤م  ًٓ رسمقيًي ُمي٤م داُميقا ي٘مقُميقن سمييقفمٞمٗمرٝمؿ ومين يٕمٓميك هلييؿ وًميق يمي٤من ُميي٤م

ُميـ  سم٠مُمقال ٟم٘مٞم٦م ـم٤م رة أظمرىو ومٝمل طميلل سم٤مًمٜمًي٦ٌم إًميٞمٝمؿ: ٕن اعمي٤مل اًميذي يي٠ميت

 ـمريؼ طملل ُم٘م٤مسمؾ أضمر وم٤مًمقرع  ق قمدم اًم٘مٌقلو ًمٙمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ْقز.

يميين ًمييق ُميي٤مت رضمييؾ ُمييراو أو ُم٘ميي٤مُمر أو سميي٤مئع  ييقر أو ُميي٤م ؿميي٤مسمف ذًمييؽو وظمٚمييػ 

صميييروة ـم٤مئٚمييي٦مو ومٝميييذه اًم يييروة بيييؾ ًمٚمقرصمييي٦م: ٕسييي٤م ضمييي٤مءهتؿ سمٓمرييييؼ  قميييلو يميييذًمؽ 

عمييقفمٗملم قمٜمييد ٤مو ٟم٘مييقل سم٤مًمٜمًيي٦ٌم اًمييدول اًمٞمييقم اًمرييل شمرٕم٤مُمييؾ سم٤مًمرسميي٤م ومرييقزع رواشميي٥م ا

وم٤معمقفمػ ي٠مظمذ  ذا اعم٤مل ًم٘م٤مء وفمٞمٗمرف وًمق يم٤من أصٚمف رسمقًي٤م أو ومٞمف رسم٤م ومٝمق َيؾ 
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 ًمفو ًمٙمـ اًمقرع  ء ًظمرو أُم٤م إذا ؾم٠مًم٧م قمـ ْقز ـمًٌٕم٤م ْقز.

ًمٙمـ اعمٝمؿ ذم اعمقوقع ُم٤م ًمٗم٧م اًمٜمٔمر إًمٞميف أن  يذه اعم١مؾمًي٤مت اًمنميقمٞم٦م أو 

 رووم٦م سمرٕم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمرسم٤م.اًمديٜمٞم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م أٓ شم٘مٌؾ اعم٤مل أو شمٓمقع سمٜمقك ُمٕم

ٕن.. أومٝمؿ ُمـ يملُمٙميؿ: أن  يذه اعم١مؾمًي٤مت اًمريل أُمقاهلي٤م ظم٤مًمّمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

٤م  ُمـ طمٞم٨م اًمرسم٤مو أٟمف يٚم ؼ ا٤م اًمٌٜميقك ُمي ًل أو اعم١مؾمًي٤مت اًم٘م٤مئٛمي٦م قميغم اًمرسمي٤م سمٞمٕمًي

 وشمٕم٤مُمًل ويمذا.. وم ٌذا ًمق  ذه اًمٜم٘مٓم٦م ي٤م ؿمٞم ..

 قمٗمًقا أقمد قمكم. اًمِمٞم :

ُمٙمييؿ يميي٤من قمييـ ُم١مؾمًيي٦م قم٤مدييي٦م شمرٕم٤مُمييؾ سم٤مًمرسميي٤م أىمييقل ييي٤م ؿمييٞم : ُمييـ يمل ُمداظمٚميي٦م:

ويمذاو ومٝمذا ىمٚمرؿ أن اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م ْقز ًمف أظمذ  ذا اًمراشم٥م: ٕٟمف ي٘مقم سمٕمٛمؾو وٓ 

أفميييـ سميييؾ أقمر٘ميييد ُميييـ ومرييي٤موايمؿ اًمًييي٤مسم٘م٦م يييي٤م ؿميييٞماٜم٤م أن  يييذا ٓ يٚم يييؼ سميييف اًمٌٜميييقك أو 

 اعم١مؾم٤ًمت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم حم٤مرسم٦م ام ورؾمقًمف..

  ذا ص ٞم . اًمِمٞم :

 ٌذا ًمق.. اًمرٗمريؼ.ٟمٕمؿو وم  ُمداظمٚم٦م:

 ... أٟمف يٗمٝمؿ قمغم وضمٝمف اًمّم ٞم . اًمِمٞم :

 اًمٕمقام. ُمداظمٚم٦م:

٤م يمييي٤من ييييدور  اًمِميييٞم : ُملطمٔمييي٦م إخ هلييي٤م وضم٤م ييي٦م ذم احل٘مٞم٘مييي٦مو ومييي٢من يملُمٜمييي٤م ًٟمًٗمييي

طمييييقل سمٕمييييض اعم١مؾمًيييي٤مت اًمٕمٚمٛمٞميييي٦مو يميييين ذيمييييرت بٗمييييٞمظ اًم٘مييييرًن ُميييي ًلو و ييييذه 
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ٌٜميييقكو اعم١مؾمًييي٤مت إٟمييين يٜمٗميييؼ قمٚمٞمٝمييي٤م أ يييؾ ا يييػمو وُميييٜمٝمؿ يمييين ىمٚمييي٧م أصييي ٤مب اًم

وم٘مٚميي٧م أٟميي٤م: سميي٠من  يي١مٓء اعمييقفمٗملم ذم اعم١مؾمًيي٤مت ا ػمييي٦م ْييقز هلييؿ أن ييي٠ميمٚمقا 

شمٚمؽ اًمرواشم٥م وًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ظمٚمٞمط ُمـ سمٕمض إُميقال اًمرسمقيي٦مو ومي٤مٕخ أن يٚمٗمي٧م 

٤م ذم  اًمٜمٔميير إمم ُميي٤م يميي٤من ٟمدٟمييدن طمقًمييف يم ييػًما سم٠مٟمييف ٓ ْييقز ًمٚمٛمًييٚمؿ أن يٙمييقن ُمقفمًٗميي

٤م دائييرة شمرٕميي٤مـمك اًمرسميي٤م.. ذم اًمٌٜمييؽ اًمييذي يرٕميي٤م ـمك اًمرسميي٤مو ٓ ْييقز أن يٙمييقن ُمقفمًٗميي

ُمٝميييين يم٤مٟميييي٧م وفمٞمٗمرييييف ًمييييٞمس هليييي٤م ُمًيييي٤مس ُمٌيييي٤م  ًمٚمرسميييي٤مو ويميييين أىمييييقل ذم يم ييييػم ُمييييـ 

إطمٞم٤من:  ٌف أٟمف يمٜم٤مس يٚمؿ اًم٘منُم٦م ذم  ذا اًمٌٜمؽو ومٚمٞمس ًمف قملىم٦م ُم٤ٌم ًة سم٤مًمرسم٤م 

٤م أن يرقفميػ  سمرًجٞمٚمف وشم٘مديٛمف وىمٌْمف وٟم ق ذًمؽو وميٜم ـ ٟم٘ميقل: ٓ ْيقز ُمٓمٚم٘مًي

سمييقي ُمييـ اعمييدير إقمييغم قمييغم  ييذا اًمٌٜمييؽ إمم اًمٙمٜميي٤مسو يمٚمٝمييؿ اعميي١مُمـ ذم سمٜمييؽ ر

 يرٕم٤موٟمقن قمغم اعمٜمٙمر.

ؼِمك ﴿ورسمٜميييي٤م قمييييز وضمييييؾ ي٘مييييقل ذم  ييييي  اًم٘مييييرًن اًمٙمييييريؿ:  غَم اًْميييي ٤مَوُٟمقا قَميييي َوشَمَٕميييي

ْدَواِن  ِؿ َواًْمُٕميييي غَم اإِلصْميييي ٤مَوُٟمقا قَميييي َقى َوٓ شَمَٕميييي وٟمٌٞمٜميييي٤م صييييٚمقات ام  [2]المائدددددة:﴾َواًمر ْ٘ميييي

َوٓ ﴿سمٕميييض إطم٤مديييي٨م ُمييي٤م يٗمنييي سميييف أيييي٦م اًمٙمريٛمييي٦م:  وؾميييلُمف قمٚمٞميييف ىميييد ذيمييير ذم

ُمـ ذًمؽ ُم٤م ًمف ُم٤ًمس سمٛمقويقع اًمٌٜميقك  [2]المائدة:﴾شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ 

اًمِميي٤م دون يٛمٙمييـ أن   «ًمٕمييـ ام ًيمييؾ اًميرب وُم١ميمٚمييف ويم٤مشمٌييف وؿمي٤م ديف»: ¢ىمقًميف 

قميغم إـمٕمي٤مم اًمرسمي٤م ي٠مشمقا ُمـ ا ٤مرج ًمٞمًقا ُمقفمٗملم ذم اًمٌٜمؽو ًمٙمـ ٕسؿ يٕمٞمٜميقن 

ًمٕميـ »وقمغم أيمٚمف ومٝمٜم٤مًمؽ ؿمٛمٚمرٝمؿ اًمٚمٕمٜم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مم شمٕم٤مممو ومْمًل قميـ طميدي٨م: 

وىمييييد قمييييدد اًمرؾمييييقل قمٚمٞمييييف اًمًييييلم  ييييذه إٟمييييقاعو وذًمييييؽ  «ام ذم ا ٛمييييرة قمنميييية

سمجيييي٤مُمع اؿمييييؽمايمٝم٤م يمٚمٝميييي٤م..  ييييذه إٟمييييقاع قمييييغم اًمرٕميييي٤مون قمييييغم  ب ا ٛميييير يمييييؾ 

 سم ٥ًم ـمري٘مرف.

 (00:30:30( /2ثر )أهل احلديث واأل -)فتاوى جدة
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 حهه ادتنعٔات ارتريٓ٘

قمٜمييدي يمييلم ذم يمييلم اًمِمييٞم  أو ُم٤مًمييؽ: ا ييله اًمييذي يييدور سمييلم  ُمداظمٚميي٦م:

ا نقم٤مت اإلؾملُمٞم٦م وسم٤م ّمقص سملم ا نقم٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م.. أٟمي٤م أرييد أن أومٝميؿ: 

 ؾ ا له ٟم٤مؿمل ُميـ إٟمِمي٤مء مج٤مقمي٦م إؾميلُمٞم٦م أم ٟم٤مؿميل ُميـ قميدم ومٝميؿ اًمٜمّميقص 

  إٟمِم٤مء مجٕمٞم٤مت أو قمغم قمدم إٟمِم٤مئٝم٤معاًمرل شمدقمؿ أو شمدل قمغم

 أٟم٤م د أومٝمؿ ا ٛمٚم٦م إومم:  ؾ ا له ٟم٤مؿمل ُمـ ..  اًمِمٞم :

 ُمـ إٟمِم٤مء ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م .. ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ إٟمٙم٤مر شم٘مقلع  اًمِمٞم :

ُمييـ إٟمِميي٤مء..  ييؾ ا ييله سمييلم اعمًييٚمٛملم وسم٤م ٤مصيي٦م سمييلم اًمًييٚمٗمٞملم  ُمداظمٚميي٦م:

 ٞمٕم٦م ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦معٟم٤مؿمل ُمـ إٟمِم٤مء ا ٛمٕمٞم٤مت اإلؾملُمٞم٦م أم ُمـ ـمٌ

ٓو ًمييٞمس ًمييف قملىميي٦م اإلٟمِميي٤مء ذم اعمقوييقع.. ا ييله ضمييذري قم٘مييدي   اًمِمييٞم :

ومٙمريو صمؿ  ذا ا له يٜمِم٠م ُمٜمف ظمله قمٛميكم.. أن سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚمجٛمٕمٞمي٤مت أفميـ 

أن اعمرٗمييؼ قمٚمٞمييف سمٞمٜمٜميي٤م إن ؿميي٤مء ام أن ا ٛمٕمٞميي٦م ا ػمييي٦م ٓ سمييد أن شمٙمييقن ىم٤مئٛميي٦م قمييغم 

أن: وأرضمييقا أن يٙمييقن ا ييقاب واويي ٤ًمو  ييؾ إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦مو ٟم ييـ ٟمًيي٠مل 

يمييييؾ مجٕمٞميييي٦م ظمػمييييي٦م ذم اًمٕميييي٤مد اإلؾمييييلُمل شمٕمر٘مييييدون أسيييي٤م ىم٤مئٛميييي٦م قمييييغم إطمٙميييي٤مم 
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 اًمنمقمٞم٦مع

يٛمٙمييـ أن يٙمييقن سمٕمْمييٝم٤م ىميي٤مئؿ قمييغم إطمٙميي٤مم اًمنمييقمٞم٦م وسمٕمْمييٝم٤م همييػم  ُمداظمٚميي٦م:

 ىم٤مئؿ.

 إذًا: ا قاب أؾمٝمؾ ىمٚمٝم٤م واٟمرٝمك إُمر ًمٞمس يمؾ.  اًمِمٞم :

 ٓ..  ٜم٤مك.. ُمداظمٚم٦م:

اؾمييٛم  زمل ٕن ظمييػم اًمٙمييلم ُميي٤م ىمييؾ ودل.. ؾميي١مازم:  ييؾ يمييؾ مجٕمٞميي٦م   ِمييٞم :اًم

ظمػمييييييي٦م ىم٤مئٛميييييي٦م اًمٞمييييييقم ذم إرض اإلؾمييييييلُمٞم٦م شم٘مييييييقم قمييييييغم إطمٙميييييي٤مم اًمنمييييييقمٞم٦مع 

 ا قاب: ٓو ًمٞمس يمؾو وإٟمن  ٙمذا و ٙمذا.

 أىمّمد  ء ًظمر ... ُم ؾ اًمٗمرد اعمًٚمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

ت ُمٜميؽ آظمرّمي٤مر ٟمٕمؿو ُم٤م َيري٤مج ا يقاب إمم شمٗمّميٞمؾ وًميذًمؽ أرد  اًمِمٞم :

ًمٜمٌٜميييييل قمٚمٞميييييفو ـمٞمييييي٥مل أن: أًميييييٞمس ُميييييـ اًمييييييوري إذًا سم٤مًمٜمًييييي٦ٌم ًمٚم٘مييييي٤مئٛملم قميييييغم 

 ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م أن يٙمقٟمقا قمٚمنء ووم٘مٝم٤مءع

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مل  ؾ يمذًمؽ ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م ذم اًمٕم٤مد اإلؾملُملع  اًمِمٞم :

 ىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م أيْم٤ًم.. ىمد يٙمقن .. ُمداظمٚم٦م:

 خ اًمٙمريؿ ..ٟمرضمق أن ٟم٠ًمل إ ُمداظمٚم٦م:

 ىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م شم٠مظمذ سم٤مًمٗمر٤موى اًمنمقمٞم٦م.. ُم٤م دام ... ُمداظمٚم٦م:
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ٓو ٓ اؾمييٛم  زمل ىمقًمييؽ: شم٠مظمييذ سم٤مًمٗمريي٤موى اًمنمييقمٞم٦م  ييق ًمييٞمس ضمييقاب   اًمِمييٞم :

 ؾم١مازم ..

 ٕٟمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم.. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م أظملل شم٘مقل ٕنل أضم٥م قمـ يملُمل أٟم٤م أىميقل ىمقًميؽ: سمٕمْميٝم٤م شم٠مظميذ   اًمِمٞم :

أٟمييي٤م ؾمييي٠مًم٧م قمٜميييفو أٟمييي٤م أرييييد أن أىميييقل:  يييذا ييييذيمرين  سم٤مًمٗمرييي٤موى اًمنميييقمٞم٦م هميييػم اًميييذي

ٙمييلم ٓسمييـ رؿمييد إٟمدًميسيي ىميي٤مل يمٚمٛميي٦م ذم ُمٜمرٝمييك اًمٚمٓمييػ واحلٙمٛميي٦مو ىميي٤مل: ُم ييؾ سم

اعمجرٝمييد وُم ييؾ اعم٘مٚمييد يمٛم ييؾ ا ٗميي٤مه وسميي٤مئع ا ٗميي٤مهو ا ٗميي٤مه ييي٠ميت إًمٞمييف رضمييؾ 

سم٘مٞميي٤مس رضمييؾ همييػم قم٤مدييي٦م.. همييػم ـمٌٞمٕمٞميي٦م.. ىمّمييػمة.. قمريْميي٦م.. ومٞمٗمّمييؾ ًمييف ا ييػ 

اًم٘مدمو أُم٤م سم٤مئع ا ٗم٤مه يذ ٥م  ذا اًمرضمؾ اًمٖمريي٥م اًم٘ميدم إمم  اًمذي يٜم٤مؾم٥م  ذا

 سم٤مئع ا ٗم٤مه ومٞمٜمٔمر ذم  ذه اعمٕمٚم٘م٤مت  ذه ومٞمٕمرذر ٓ ْد ًمف  ذا اًم٘مٞم٤مس.

 عأٟميي٤م أريييد ُمييـ اًمٜمييقع إولو أقمٜمييل: أن أي ُمِمييٙمٚم٦م شمٕمييرض هلييذه ا ٛمٕمٞميي٦م يٜمٌيي

 ا ييييقاب واًمٗمرييييقى ُمٜمٝميييي٤م وًمييييٞمس ًمؽمؾمييييؾ إمم دار اؾمييييرٗمر٤مء إمم اًمٌٚمييييد اًمٗمييييلين أو

اعمٗمرييييل اًمٗمييييلين ذم اًمٌٚمييييد اًمٗمييييلين ومر٠مظمييييذ يميييين ىمٚميييي٧م سميييي٤مرك ام ومٞمييييؽ سم٤مًمٗمريييي٤موى 

اًمٍمييياه ْييي٥م أن يٙميييقن قم٤معمييي٤ًم سم٠مطمٙمييي٤مم  و٤مًمٍمييياهيمد ت٤مُمييي٤ًم يييياًمنميييقمٞم٦مو ٓل أر

اًمٍمه وإٓ وىمع ذم اًمرسم٤م أًمٞمس يمذًمؽع  ق ىمد ي٠مظمذ سم٤مًمٗمرقى اًمنمقمٞم٦م ًمٙمـ ... 

أن يٜمرٔمر ا قابو ٓ سميد يم رة إقمنل اًمرل شمٕمؽمض ؾمٌٞمٚمف ٓ شم٤ًمقمده أن ي٠ًمل و

 أن يٜمٌع ا قاب ُمـ ٟمٗمًف ت٤مُم٤ًم.

وميي٤مًمٖمرض سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُمييـ يمييؾ  ييذا اًمٙمييلم  ييق أن  ييذه ا ٛمٕمٞميي٤مت ا ػمييي٦م 
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ْييييي٥م أن شم٘ميييييقم قميييييغم إطمٙمييييي٤مم اًمنميييييقمٞم٦م أي: ُميييييـ سمٕميييييض اًم٘مييييي٤مئٛملم قميييييغم  يييييذه 

ا ٛمٕمٞميي٦مو و ييذا ُمييع إؾمييػ قمزيييز ضمييدًا اًمٞمييقم ذم اًمٕميي٤مد اإلؾمييلُملو أٟميي٤م أ،ب 

: سمٕميض ا ٛمٕمٞمي٤مت ختٚميط أُميقال اًمزيمي٤مة سمي٠مُمقال اًمّميدىم٤مت و يذا ٓ سميد ًمٙمؿ ُمي لً 

أٟمٙمييييؿ شمٕمرومييييقن ؿمييييٞمت٤ًم ُمييييـ  ييييذاو ومرْمييييع أُمييييقال اًمزيميييي٤مة ذم اعمِميييي٤مريع اًمٕم٤مُميييي٦م ُميييي لً 

يميي٠مُمقال اًمّمييدىم٤مت سمٞمييٜمن اًمزيمييقات هليي٤م ُمّميي٤مرومٝم٤م اعمٜمّمييقص قمٚمٞمٝميي٤م ذم اًمٙمريي٤مب 

ٞم  واًمًٜم٦مو عم٤مذاع ٕن اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ رئٞمس وُمرؤوس  ؿ ـملب ظمػم صي 

 ًمٙمـ يمن ىمٞمؾ:

 أوردهااس دااسع ودااسع   اا م 

 

 

 

  س هكذا ياس داسع را رد ا  ا  

اًمذي يريد أن ي٘مٞمؿ مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م ٥ْم أن يْمع هلي٤م أؾمي٤مس ىمي٤مئؿ قميغم اًمنميع  

و ١مٓء يٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا قمٚمنءو و ذا ٟم ـ سم ٤مضم٦م إمم قمٚمنء ذم اعم٤ًمئؾ اًمرل 

 إؾمػ اًمِمديد. شمٕمؿ اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م وٓ ٟمجد  ١مٓء اًمٕمٚمنء إٓ ىمٚم٦م ُمع

ا لصيي٦م:  ييذا اًمٌ يي٨م طم٘مٞم٘ميي٦ًم سم يي٨م ـمقيييؾ وُمٝمييؿو وٟمًيي٠مل ام قمييز وضمييؾ أن 

 يقوم٘مٜم٤م عم٤م اظمرٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ احلؼ وأن يٕمرومٜم٤م سمف إن ؿم٤مء ام.

اًم١ًمال اًمذي ؾم٠مًمرٛمقه أن ا ٛمٕمٞم٤مت ذم اًمٕم٤مد اإلؾملُمل  ؾ يمٚمٝمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٘مٞمدة سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦مع

 ام أيمؼم.  اًمِمٞم :

ًمًييي١مال احل٘مٞم٘مييي٦م أٟمييي٤م أىميييقل: ًميييٞمس  ٜمييي٤مك مجٕمٞمييي٦م ذم اًمٕمييي٤مد اإلؾميييلُمل : اؿمييي٘مرة

 ُم٘مٞمدة سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمًٌٌلم اصمٜملم:
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اًمًييي٥ٌم إول: ضمٝميييؾ اًمًيييقاد إقمٔميييؿ ُميييـ اًم٘مييي٤مئٛملم قمٚمٞمٝمييي٤م سمٓمٌٞمٕمييي٦م إطمٙمييي٤مم 

 اًمنمقمٞم٦م.

واًمًيييي٥ٌم اًم يييي٤مين و ييييق إ ييييؿ: أن ا ٛمٕمٞميييي٤مت اًمنمييييقمٞم٦م ٓ سمييييد أن شمرٕم٤مُمييييؾ ُمييييع 

و وٓ ؿميييؽ أن  يييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت سم٤مًمرٕم٤مُميييؾ ُميييع أٟمٔمٛمييي٦م اًمدوًمييي٦م اًمريييل شمٜمِمييي٠م ذم فمٚمٝمييي٤م

اًمدوًم٦م ٓ سمد أن شمزل ىمدُمٝم٤م ٓ أىميقل ذم سمٕميض إطمٞمي٤من سميؾ ذم يم يػم ُميـ إطمٞمي٤من: 

وًميييذًمؽ رأيٜمييي٤م أيْمييي٤ًم و يييذا اًمًييي١مال اًميييذي أٟمييي٤م أرييييد أن أىميييقل.. أن يقضميييف إلظمقاٟمٜمييي٤م 

وًمٙمييؾ احليي٤م،يـ ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤م ًمييٞمس ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤م اًمٞمٛمٜمٞمييلم وم٘مييطو ومييٜم ـ ىمييد اسمرٚمٞمٜميي٤م 

وا  يييذه ١موأقمٜميييل: ٟم يييـ اًمًيييٚمٗمٞملم سمييي٠من سمٕمْمييي٤ًم ُميييـ إظمقاٟمٜمييي٤م ذم سمٕميييض اًميييٌلد أٟمِمييي

ا ٛمٕمٞمييي٤مت وًمعؾميييػ اًمِميييديد أن رسمييين شمٜمِمييي٠م مجٕمٞمرييي٤من ذم سمٚميييد واطميييد وٓ يٙميييقن 

ٕم٦م ياًمقومييي٤مق سمٞميييٜمٝمنو عمييي٤مذاع ٓ أىميييقل: ٕسيييؿ اظمرٚمٗميييقا ذم اعمٜمٝمييي٤مج ذم ومٝميييؿ اًمنمييي

 شمٗمْمييؾ ؿمييٞماٜم٤م اإلؾمييلُمٞم٦م ومٙمييؾ ُمييٜمٝمؿ ي٘مييقل: أٟميي٤م قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م يميين

وقمييغم ومٝمييؿ اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و وًمٙمييـ يميين ىمٚمٜميي٤م ذم سمداييي٦م إُميير ودٟمييدٟم٤م طمقًمييف يميين 

ذيميييير ؿمييييٞماٜم٤م وأؿميييي٤مر إمم دٟمييييدٟمرل أن.. ْيييي٥م أن شم١مظمييييذ إُمييييقر ٓ سم٤مٓقمرٌيييي٤مر ذم 

اًمٌداييي٦م وإٟميين ْيي٥م أن شمييرسمط سمر٘مييدير دىمٞمييؼ اًمٌييداي٤مت سم٤مًمٜمٝم٤مييي٤متو وم٠مٟميي٤م قمٜمييدُم٤م أوييع 

أن أصييؾ إمم س٤مييي٦م اعمِمييقار قمييغم  ىمييدُمل قمييغم أرض صييٚم٦ٌم ْيي٥م أن أىمييدر أيْميي٤مً 

أرض صٚم٦ٌم تٜمٕمٜمل ُمـ اًمً٘مقط ٕصؾ إمم اًمٖم٤مي٦م اًمرل أريد وًمٙمـ ٓ شمٙم٤مد  ذه 

ا ٛمٕمٞميي٦م أو شمٚمييؽ شمٜمِميي٠م طمرييك يييدب ا ييله وشمٜمِميي٠م اعمٜم٤مزقميي٤مت سمييلم اإلظمييقان ذم 

ا ٛمٕمٞمرلم ُمٕم٤ًم ومٝمذه مجٕمٞم٦م و ذه مجٕمٞم٦مو ومٚمنذا إذًا  ذا آظمرلهع  ذا رأيٜم٤مه 

قم٤معمٜميي٤م اإلؾمييلُمل سمييلم إظمقاٟمٜميي٤م اًمييذيـ  ييؿ قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب  واىمٕميي٤ًم واويي ٤ًم ذم
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واًمًٜم٦مو وُم٤م  ذا إٓ هلذيـ اًمًٌٌلم اًمذي ذيمرٟمي٤م أٟميف ٓ يٛمٙميـ أن يٙميقن  ٜمي٤مك ذم 

فمؾ إٟمٔمٛم٦م احلي٤م،ة أن شمٜمِمي٠م مجٕمٞمي٤مت شمر ٘ميؼ اعمنميوقمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚمي٦م اًمريل شمر٘مٞميد 

 ا٤م ا ٛمٕمٞم٦م ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

أويييٞمػ ُملطمٔمييي٦م طميييقل.. أو إوييي٤موم٦م طميييقل  أٟمييي٤م أرييييد إذا ؾميييٛم ٧م أن  اًمِميييٞم :

يميلم إؾميير٤مذ:  ييؾ شمرّميقرون مجٕمٞميي٦م إؾمييلُمٞم٦م ؾمييٚمٗمٞم٦م ظمػميي٦م يٙمييقن هليي٤م صييٜمدوق 

حلٗمييظ اعميي٤مل اعمرييقومر ًمييدهي٤م ٓ يقوييع  ييذا اعميي٤مل ذم سمٜمييؽ ُمييـ اًمٌٜمييقكو  ييؾ  ييذا 

 ُمقضمقدع أٟمٌتقين سمٕمٚمؿ.

يييي٤م ؿميييٞم ل سم٤مًمٜمًييي٦ٌم هليييذا اعمقويييقع ٓ سميييد أن يٙميييقن ُمقضميييقدًاو ًمٙميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

  ذا..

 ...  ق ُم٤م ىم٤مل ٓ سمد أن يٙمقن ُمقضمقدًال ىم٤مل:  ؾ  ق ُمقضمقدع ُمداظمٚم٦م:

... احلٙمقُمي٤مت شمِميؽمط أن يٙميقن رأس اعمي٤ملو أو هلي٤م رأس ُمي٤مل ذم  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٌٜمؽ.

 ...  ذا ا قاب. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ أىمقل: إن  ذا اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف إخ أسمق ُم٤مًميؽ ينيي ذم مجٞميع  ُمداظمٚم٦م:

.. إُم٤مُميي٦م .اًم٘مْميي٤مء .ٛمٙمييـ ينييي  ييذا إمم اًمٕمييدل..سم٘مٞميي٦م إقميينل ا ػمييي٦م ُميي لًو ومٛم

.. يمؾ  ذه إُميقر ٓ سميد أن شمٕم٤مُميؾ ومٞميف ... احل٩م... اًمققمظ... ا ٓم٤مسم٦م.اعم٤ًمضمد

 ُمع اًمدوًم٦م ..

 ُم٤م أفمٜمؽ شم٘مقل إن  ذه إُمقر يمٚمٝم٤م ؾمقاءع  اًمِمٞم :
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 ل اعم٠ًمًم٦م شمٕمقد إمم أن اًم٘م٤مئٛملم ي٘مدرون اعمّم٤مًم  أو اعمٗم٤مؾمد ذم  ُمداظمٚم٦م:

 ع وإٓ ومٞمٜمٌٖمل شمٕمٛمٞمؿ مجٞمع إقمنل أن ٓ يرٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م ...ُم ؾ  ذا اعمقوق

 إذًا ٟم٘مػ قمٜمد يمٚمٛمرؽ اًم٘م٤مئٛململ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 .. ١مٓء اًم٘م٤مئٛمقن  ؿ ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واًمّملح واًمر٘مقى.  اًمِمٞم :

 ومػمضمع إُمر .. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٗمؽمض أيْم٤ًم أٟمف يمذًمؽو أًمٞمس يمذًمؽع  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يييؿ يييرون أن إييييداع اعميي٤مل ا يييػمي ذم اًمٌٜمييؽ اًميييذي يرٕم٤مُمييؾ سم٤مًمرسمييي٤م و  اًمِمييٞم :

 ْقزع

  ؿ ي٘مقًمقن ُم لً.. ُمداظمٚم٦م:

واويي ٤ًم و ييق سمٙملُمييل ْييقز.. شم٘مييقل أٟميي٧م:  قمٗمييقًال أٟميي٤م أؾميي٠مل ؾميي١مآً   اًمِمييٞم :

ٟمٕميييؿو أو ٓو ُمييي٤م برييي٤مج إمم أن شمرٕمييي٥م ٟمٗمًيييؽ ورسمييين هميييػمك ومر٘ميييقل:  يييؿ ي٘مقًميييقنو 

ل:  ييؾ  يي١مٓء اًمييذيـ اومؽموييٜم٤م أسييؿ ُمييـ ٟم ييـ ٟمٕمييره ُميي٤م ي٘مقًمييقنو ًمٙمييـ أٟميي٧م أٟمٌتٜميي

أ ؾ اًمٕمٚمؿ وا ػم واًمّملح يرون أن إيداع اعم٤مل.. ُم٤مل اًمزيم٤مة وُم٤مل اًمّميدىم٤مت 

 ذم اًمٌٜمؽ اًمذي يرٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م  ؾ ْقزع

ٟمٕميؿ ييرون ذًميؽ و يذا ٓ يٜمي٤مذم صيلطمٝمؿ وقمٚمٛمٝميؿ وشم٘ميقا ؿ: ٕسيي٤م  ُمداظمٚمي٦م:
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 ُم٠ًمًم٦م اضمرٝم٤مدي٦م.

ل ويمٞمػ ير٠موًمقن ىمقًميف قمٚمٞميف اًمًيلم زدت ذم ا قاب ضمزاك ام ظمػم  اًمِمٞم :

 ع«ًمٕمـ ام ًيمؾ اًمرسم٤م وُمقيمٚمف»طمٞمٜمذاك: 

 .ٓ ي٠ميمٚمقن اًمرسم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

يمٚمييقن قومٝمييؿ ي  «ًمٕمييـ ام ًيمييؾ اًمرسميي٤م وُمقيمٚمييف»ُمقيمٚمييف.. ُمقيمٚمييفل ُمقيمٚمييف   اًمِمييٞم :

 اًمرسم٤مو أو أٟمؽ ٓ شمٗمرق سملم إُمريـع

 اًمٗمرقٓ سم٤من  ُمداظمٚم٦م:

 إذًا: ُم٤م ضمقااؿ ومٞمن شمٕمٚمؿع  اًمِمٞم :

 ام أقمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ام أقمٚمؿ..  ذه ُمِمٙمٚم٦م.  اًمِمٞم :

: ؿمييٞماٜم٤مل طمييدي٨م إخ اًمٙمييريؿ.. طمييدي٨م إخ احل٘مٞم٘ميي٦م  ييق يييرٙمٚمؿ قمييـ ؿميي٘مرة

ٟمرٞمجي٦ًم  أىمٓمي٤مر ؿاعمِمٙمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمرل يٕمٞمش ذم فمٚمٝم٤م إؾمقد اعمًيٚمٛمقن ذم يميؾ 

ون طمٞميييي٤مهتؿو ١مًمًييييٞمٓمرة ٟمٔميييي٤مم اًمرأؾميييينزم اًمٖمييييرو قمييييغم طمٞميييي٤مة اعمًييييٚمٛملم ذم ؿميييي

ب ًميذًمؽ ُمي لًو و يذا أُمير يمٚمٜمي٤م ىميد يٙميقن واىمٕمي٤ًم ومٞميفو ُمي٤م ُمٜمي٤م ُميـ أطميد وم٠مىمقل: ٟمي

إٓ وقمٜمييييده اًمًييييٞم٤مرة أو يٗمٙميييير ذم  اء اًمًييييٞم٤مرةو وٓ ؿمييييؽ أن اًم٘مييييقاٟملم تٜمييييع أن 

 شم٘مرٜمل اًمًٞم٤مرة إٓ إذا يم٤من  ٜم٤مك سمقًمٞمّم٦م اًمر٠مُملم حمٗمقفم٦م قمٜمدك.

ي ومقاطمييد ُمييـ أُمييريـ: إُميي٤م أن شمٙمييقن ورقميي٤ًم إمم احلييد اًمييذي شمريي٠مسمك ومٞمييف أن شمِمييؽم



 حكه اجلنعيات واملؤسسات اخلريية ------------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

737 

اًمًٞم٤مرة وشمًػم قمغم ىمدُمٞمؽ ذم اًمقىم٧م اًمذي شمٕمره سم٠من اًمًيٞم٤مرة صي٤مرت ،ورة 

طمٞمييييي٤مةو وإُمييييي٤م أن شمِميييييؽمي اًمًيييييٞم٤مرةو ومنمييييياؤك اًمًيييييٞم٤مرة ٓ سميييييد أن يقىمٕميييييؽ ذم  يييييذه 

 اًمٌقًمٞمّم٦م ًمرْمٕمٝم٤م سمجٞم٥م ؾمٞم٤مرشمؽ ومرؼمز ٤م قمٜمدُم٤م يراد إسمراز ٤م.

إًمٞميف إذًا: ُم٤مذا ٟم٘مقل ذم ُم ؾ  ذاو  يؾ ْيقز اًمرٕم٤مُميؾ ايذا اًم٘ميدر اًميذي َيري٤مج 

 ٚمًٞم٤مرةعًمٓىمرٜم٤مء اأم أٟمف ٓ ْقز 

 ٟمٜمٔمر ذم ا قاب ُمـ ؿمٞماٜم٤م سم٤مرك ام ومٞمف.

أٟمييي٤م ظمٓمييير ذم سمييي٤مزم أن أىميييقل سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٙميييلم إخ ًٟمٗمييي٤ًم: طمٞميييٜمن ىمٚمييي٧م:   اًمِميييٞم :

 ًمٞمًقا ؾمقاًءو شمذيمرع

أن ظم٤ٌمز يٌٞمع ا ٌز عمدير اًمٌٜمؽ اًمرسمقيو  يؾ يًيرقي  يذا ا ٌي٤مز ذم إقم٤مٟمي٦م 

 رسميي٤مه يميي٤معمقفمػ قمٜمييدهو  ييؾ يًييرقي٤من ُميي لًع  ييذا اًمييذي  ييذا اعمييراو اًمٙمٌييػم قمييغم

أردت أن أىمييقلو وم٠مٟميي٧م طمٞمييٜمن شمييقدع ُم٤مًمييؽ ذم اًمٌٜمييؽ وسم٢مُمٙم٤مٟمييؽ أن بيي٤مومظ قمٚمٞمييف 

ًمًيي٧م ُمْمييٓمرًا ٕن شمٙمييقن ُمييقيملً ًمٚمرسميي٤مو وميين  ييق قمييذر اعمًييٚمٛملم اًمٞمييقم ذم أسيييؿ 

طمرييك ذم ا ٛمٕمٞميي٤مت ا ػمييي٦م يقدقمييقن أُمييقاهلؿ ويٚمقصمقٟمييف سمٚمقصميي٦م اًمرسميي٤م سمقوييٕمف ذم 

 ؽ.اًمٌٜم

وُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف إؾمر٤مذ ًٟمٗم٤ًم أن اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مئؿ ذم  ذه اًمدول  يق ٟمٔمي٤مم رأؾمينزم 

ٓ يًٛم   ٛمٕمٞم٦م أن يٙمقن قمٜمد ٤م صٜمدوق قمغم اًمٓمري٘م٦م اإلؾملُمٞم٦مو ًمٙميـ  ٜمي٤مك 

خمييرج: ٕن احل٘مٞم٘مٞميي٦م اإلؾمييلم شميي٠ميت شمِميي٤مريٕمف اًمرييل ٓ شمٕمييد وٓ بَميي سم٤مًمٜمًيي٦ٌم 

 ًم٘مقاقمده ضمٕمؾ ًمٙمؾ  ء خمرضم٤ًم.
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ع اعمييي٤مل ذم اًمٌٜميييؽ واًمٌٜميييؽ يًيييرٗمٞمدهو ٟمقدقميييف إذا يمييي٤من ًميييٞمس أن سميييدل أن ٟميييقد

سم٤مؾمييرٓم٤مقمرٜم٤م أن ٟمراييذ صيييٜمدوىم٤ًم ظم٤مصيي٤ًم ذم ا ٛمٕمٞمييي٦م ًمييف ُمقفمٗميييقه.. ًمييف طمراؾميييف إمم 

إذا يم٤من  ذا همػم ُمًرٓم٤مع ومٞمًر٠مضمر ُمـ اًمٌٜمؽ  سم ٨م ظم٤مصًظمرهو  ذا َير٤مج إمم 

 صٜمدوق ويدومع أضمر  ذا اًمّمٜمدوق ًمٚمٛم ٤مومٔم٦م قمغم  ذا اعم٤مل اًمذي ٓ ترد إًمٞمف

ييييد اًمٌٜميييؽ اًمرسميييقيو  يييذا خميييرج ُميييـ اعماييي٤مرجو عمييي٤مذا ٓ شمرضميييع إًمٞميييف ا ٛمٕمٞمييي٤مت 

 ا ػمي٦م: ٕسؿ ٓ يٗمٙمرون ذم ُمٕم٤م ٦م إُمقر ذم طمدود إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

ًمذًمؽ ٟم ـ سم ٤مضم٦م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ًٟمٗم٤ًم ُمـ ،ورة إىم٤مُم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم 

 يمؾ ُمٕم٤مُملشمٜم٤م وُمٜمٝم٤م ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م.

ذيمر سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمٜمّم  إظمقاٟمٜمي٤م ـميلب اًمٕمٚميؿ أن يِميٖمٚمقا أٟمٗمًيٝمؿ قمغم أٟمٜم٤م ٟمٕمقد وٟم

اييذا اًمٕمٛمييؾ ا ييػمي: ٕن هلييذا اًمٕمٛمييؾ ٟم٤مؾميي٤ًم ًظمييريـ يييـ د يٓمٌٕمييقا قمييغم طميي٥م 

 جم٤مًمف. ؾٍ اًمٕمٚمؿ واًمرهم٦ٌم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿو إذًا: ًمٙم

وُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف إؾمر٤مذ ًٟمٗم٤ًم ُمـ أن  ذه ا ٛمٕمٞم٤مت ىمد يؽمشم٥م ُمـ ورائٝم٤م سمٖمْم٤مء 

 ًظمره ومٝمذا ُمع إؾمػ أُمر واىمعو ًمٙمـ أٟم٤م ذم اقمر٘م٤مدي أٟمف وؿم ٜم٤مء وشمٕم٤مدي وإمم

ٓ سمد ي٤م ٓ سمد ُمٜمفو ٓ سمد ُمـ ب٘مٞمؼ خم٤مًمٗم٦م اًمر ذير اعمْمٛمقن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٙمِلمِ ﴿ ييي ًْ
ِ ٤مِم اعمْ غَم ـَمَٕمييي قَن قَمييي ييي ٤موُّ ومٞمجييي٥م أن ٟمر ٤مويييض قميييغم  [34]الفجددد::﴾َوٓ َبَ

وًميييـ يٙميييقن  ـمٕمييي٤مم اعمًيييٙملمو وُميييـ ذًميييؽ  يييذا اًمرٕمييي٤مون ا يييػميو ًمٙميييـ ٓ يٙميييقن

ظمػميييي٤ًم إٓ سميييرسمط  يييذا اعمنميييوع ذم إطمٙمييي٤مم اًمنميييقمٞم٦م وأن ي٘ميييقم سميييف هميييػم ـميييلب 

 اًمٕمٚمؿ.
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ؿميييٞماٜم٤مل ؾمييي٠مًمرؿ ؾمييي١مًٓ ... ىمٚميييرؿ: عمييي٤مذا ٓ شمقويييع  يييذه إُميييقال ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 صٜم٤مديؼ ظم٤مص٦م ذم اًمٌٜمقك وشمدومع أضمقر ٤م.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞم :

ًمٌٜميقك شمي٠مذن ذم أوًٓ: اًمٌٜميقك ٓ شميرى سمٛم يؾ  يذا اًمرٕم٤مُميؾو ومي٠مىمقل: ا ُمداظمٚم٦م:

٦ًم ذم داظمؾ  يذه اًمّميٜم٤مديؼ اعمًير٠مضمرة: ٞمأن شمقوع  ذه إُمقال أو إؿمٞم٤مء اًمٜمٗم

ٕن إُميييير ٓ َيريييي٤مج ُمييييـ ا ٛمٕمٞميييي٦م أو اعم١مؾمًيييي٦م أو اًمريييي٤مضمر أو اًمنميييييم٦م اًمرييييل ٓ 

ُمٕميييييف سمييييين يًيييييٛمك سم٤محلًييييي٤مب  ؾبريييي٤مج إمم ومييييير   يييييذا اًمّميييييٜمدوق يقُمٞمييييي٤ًم واًمرٕم٤مُميييي

ـو ومٝميذا احلًي٤مب ٓ يي٠مذن سمٛم يؾ ا ٤مري.. اًمذي  ق ضم٤مريو يٕمٜميل: ا ي٤مري ُميدي

 ييذا: ذًمٙميييؿ أن اًمٌٜميييؽ ًميييٞمس قمٜميييده اؾمييرٕمداد ذم يميييؾ ييييقم أن يٗمييير  اًمّميييٜمدوق وأن 

يقدقميييف ذم يميييؾ.. رسمييين َيرييي٤مج اإلييييداع أن يٛمييير اعمقفميييػ قميييغم اًمٌٜميييؽ ُميييرشملم أو 

صملصمييي٦م ذم اًمٞميييقم: وًميييذًمؽ اًمٌٜميييؽ ٓ يييي٠مذن سمٛم يييؾ  يييذهو ي٘ميييقل ًميييف: أظميييرج ٟم٘ميييقدك.. 

 ... أيمرم .... اظمرّم٤مصف يٕمره  ذا.أًمٞمس  ذا  ق اًمّم ٞم  ي٤م أيمرم .

 ذا احل٘مٞم٘م٦م يٛمٙمـ أن ير ٘مؼ إذا يم٤من اعم٤مل يقدع ًملدظمي٤مر وم٘ميطو إُمي٤م إذا يمي٤من 

ًمٚمرٕم٤مُمؾ اًمٞمقُمل ومٝمذا همػم يٙمـ: وًمذًمؽ طمرك  ذا اًمنمط ٓ ير ٘ميؼ عم يؾ  يذه 

 ا ٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت.

ُم يؾ أٟمي٤م يٌيدو زم  ء طميقل  يذا اًمٌٞمي٤من وضميزاك ام ظميػم أٟمي٤م ٓ أدري   اًمِمٞم :

 ذا اًمرٗمّمٞمؾ اًمذي ؾميٛمٕمرف ًٟمٗمي٤ًمو وأوميؽمض أن اًمقاىميع يميذًمؽ سمٕميد أن ٟمًيرٛمد ييـ 

وصييييػ سم٠مٟمييييف ُمييييـ اظمرّم٤مصييييفو ًمٙمييييـ أٟميييي٤م يٌييييدو زم قمييييغم اومييييؽماض أن إُميييير اييييذا 
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 اًمرْمٞمٞمؼ اًمذي ؾمٛمٕمٜم٤مه ًٟمٗم٤ًمو أيْم٤ًم يٛمٙمـ طمؾ اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م:

 يذه اعملييلم ذم  ىمد يٙمقن ذم ا ٛمٕمٞم٦م اعمليلمو وم٢ٌمُمٙم٤من ا ٛمٕمٞم٦م أن شميقدع

اًمّميييٜمدوق اًميييذي يًيييٛمك سمّميييٜمدوق إُم٤مٟمييي٤مت وشمٌ٘ميييل ذم صيييٜمدوىمٝم٤م ا ييي٤مص ُمييي٤م 

شمًيييٚمؽ أُمقر ييي٤م ذم فميييره ُمييي لً ؿميييٝمر.. ؿميييٝمريـ.. صملصمييي٦م.. أٟمييي٤م ًمًييي٧م ظمٌيييػمًا ايييذه 

ا ٛمٕمٞم٤مت إٟمن أقمٛمؾ ومٙميري وذ ٜميلو وسميذًمؽ ٟمٜمجيق ُميـ اًمرْميٞمٞمؼ  يذا اًميذي  يق 

أن شمٌ٘مييل ا ٛمٕمٞميي٦م ذم  أُميير ىميي٤مٟمقين ُمييع إؾمييػو إذا يميي٤من يمييذًمؽ اييذا احلييؾ و ييق

صييييٜمدوىمٝم٤م ا يييي٤مص ُمييييـ إًمييييقه ُميييي٤م شمِمييييٖمٚمٝم٤م ذم ُمّميييي٤مريٗمٝم٤م ا ٤مصيييي٦م وٟمٗم٘م٤مهتيييي٤م 

وُمؼماهت٤م إمم أن َيلم رسمن سمٕميد ؿميٝمر.. ؿميٝمريـ.. يًيٛم  اًمٌٜميؽ  يذا اًمرسميقي سمي٠من 

يٓمٚميي٥م ُمٜمييف أٟمييف ٟمريييد أن ٟمٗميير  اًمّمييٜمدوق ًمٜم٠مظمييذ يمٛمٞميي٦م يمييذاو  ييذا ُميي٤م يٌييدو زم ذ ٜمٞميي٤ًم 

 وومٙمري٤ًم.

  ٜم٤ملأن ٟمًرٗمٞمد ُمـ إؾمر٤مذ 

وام يييي٤م ؿميييٞم ل طمريييك  يييذا يٕمٜميييل ُمرٕميييذر وأشمقىميييع طمريييك ا ٛمٕمٞمييي٦م ًميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

شمًيييرٓمٞمع أن شمقوميييؼ هليييذا إُمييير: ٕن ا ٛمٕمٞمييي٦م دائيييًن قمٜميييد ٤م ُمِمييي٤مريع يمٌيييػمة هم٤مًمٌييي٤ًم 

 وشمؼمقم٤مت وم٤ٌمًمر٤مزم بر٤مج إمم أُمقال.. حلريم٦م يمٌػمة ضمدًا.

 قمٜمد ٤م ؾمٞمقًم٦م... ُمداظمٚم٦م:

ٛمٕمٞميي٤مت ُمزاييي٤م يم ييػمةو يٕمٜمييل: ٓ وًمييذًمؽ اًمٌٜمييقك دائييًن شمييقومر هلييذه ا  ُمداظمٚميي٦م:

 شمقومر ٤م ًمٖمػم ٤م ُمـ اًمزسم٤مئـ.

 . ذه ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م.. اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م: ..
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 قمٗمقًا أظمػمًا ىمٚم٧م ًمذًمؽ ُم٤مذاع  اًمِمٞم :

 ًميييذًمؽ اًمٌٜميييقك هم٤مًمٌييي٤ًم شميييقومر هليييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت اًمرٕم٤موٟمٞمييي٦م ُمزايييي٤م يمٌيييػمة  ُمداظمٚمييي٦م:

 .ضمدًا ..

 .. ُم٤م  ل  ذه اعمزاي٤مع.ٟمريد أن ٟمٕمرومٝم٤م   اًمِمٞم :

يٕمٜمييل ُمييـ  ييذه اعمزاييي٤م قمييغم ؾمييٌٞمؾ اعم يي٤مل: أسيي٤م ختّمييص هليي٤م طمرييي٦م  :ُمداظمٚميي٦م

اًمً ٥م واإليداع سمٓمرق ُمٕمٞمٜم٦مو يٕمٜمل:  ذه سمٓمرق ُمٍمومٞم٦م يّمٕم٥م أن  طمٝم٤مو 

 ًمٙمـ ب٤مول أن شمًر٘مٓم٥م  ذه ا ٛمٕمٞم٤مت سمٙمؾ اًمٓمرق اعمٛمٙمٜم٦م..

 سم٤مإلهمراءات. ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مإلهمراءات يٕمٜمل: إهمراءات يمٌػمة. ُمداظمٚم٦م:

ؿمييي٤مره أؾمييير٤مذٟم٤م وؿميييٞماٜم٤م أسميييق ُم٤مًميييؽ  ٜمييي٤مك ٟم٘مٓمييي٦م ُمٝمٛمييي٦م يميييذًمؽ إؿمييي٤مرة إمم ُمييي٤م أ

يمذًمؽ: ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٤مس اعمرؼمقملم ي٤م ؿمٞم ل ا ٛمٕمٞم٤مت اًمرٕم٤موٟمٞمي٦م هم٤مًمٌي٤ًم يٙميقن هلي٤م 

طمًيي٤مب ذم يمييؾ اًمٗمييروعو يٕمٜمييل: ُميي لً إٟمًيي٤من أن ُمقضمييقد ذم اًمٕم٘مٌيي٦م قمييغم ؾمييٌٞمؾ 

اعم ٤مل إردن وإٟم٤ًمن ذم إرسميد وإٟمًي٤من يميذا.. وُم٘مير ا ٛمٕمٞمي٦م قميغم ؾميٌٞمؾ اعم ي٤مل 

ضمقد ذم قمننو ومٝمذا يمٞمػ يًيرٓمٞمع أن يّميؾع وًمٜمٗميرض ُمي لً أن  ي١مٓء أًمٗميلم ُمق

أو صملصميي٦م ذم اًمٕم٘مٌيي٦م إن د يٙمقٟمييقا أيم يير وذم إرسمييد قمنميية ًٓهو ومٝمييق يًييرٓمٞمع قمييـ 

ـمريؼ اًمٗمرع اًمٌٜمٙمل اًمذي  ٜم٤مك ذم اًمٕم٘م٦ٌم جمرد ورىم٦م يٌٕم ٝمي٤م طمريك ًميق يٌٕم ٝمي٤م ُميع 

صٜمدوق ا ٛمٕمٞم٦مو  أي إٟم٤ًمن يْمع.. يٕمٜمل: َيقل ُمـ داظمؾ طم٤ًمسمف إمم طم٤ًمب

 ومٓمٌٕم٤ًم ذم  ذا شمٞمًػم يمٌػم قمغم اًمٜم٤مسو وسم٤مًمر٤مزم شمرٚم٘مػ أُمقال يمٌػمة ًمٚمجٛمٕمٞم٦م.
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ومٕمٛمٚمٞميييي٤ًم ٓ يٛمٙمييييـ.. يٕمٜمييييل:  ييييذه أن اعمِمييييٙمٚم٦م أن ُم ييييؾ ُميييي٤م أظمييييؼمه ؿمييييٞماٜم٤م 

إؾميييير٤مذ أصييييٌ ٧م  ييييذه اًمٌٜمييييقك ُم ييييؾ اإلظمٓمٌييييقط أن ٓ شمًييييرٓمٞمع أن شمييييراٚمص 

 ُمٜمٝم٤م..

أٟمييف حمٔمييقر قمييغم ا ٛمٕمٞميي٤مت أن  ٜميي٤مك  ء ًظميير أخ رُمييزيل و ييق  ُمداظمٚميي٦م:

شمٌ٘مل ذم ظمزاٟمرٝم٤م إٓ ُمٌٚمغ يًػم حميدد.. ٓ ْيقز أسي٤م شمٌ٘ميل إًميقه وإٟمين شمٌ٘ميل 

إن أسم٘مييي٧م ُمتييي٤مت أُمييي٤م ٓ شمرٕميييدى رىميييؿ إًميييقه ٓ شميييدظمؾ ومٞميييف: وًميييذًمؽ ُميييـ اًمٜم٤مطمٞمييي٦م 

اًمٕمٛمٚمٞميي٦م ُمًيير ٞمؾ شمٓمٌٞم٘مييفو  ييذا إذا وىمٗمٜميي٤م قمٜمييد  ييذا ... ؿمييٞماٜم٤مل وًمٙمييـ ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ 

ن ا ٛمٕمٞميي٤مت شمييدظمؾ إىميي٤مل:  سمٌمييء ُمييـ اإلـم٤مًميي٦مقع  ييذا اعمقويي طمييقل  يميين دٟمييدٟم٤م

اعمِميييييؽميملم أو اعمًييييي٤ممللم ومٞمٝمييييي٤م ذم ُمر٤م ييييي٤مت ذم اًمٕميييييداوة.. ذم اًمٌٖمْمييييي٤مء.. ذم 

اًمر ٤مؾمييد.. ذم اًمرٜميي٤مومر.. وـمٌٞمٕميي٦م ا ٛمٕمٞميي٤مت ؿمييٞماٜم٤م  ٜميي٤م أٟميي٤م أقمييره قمييدد ُمٜمٝميي٤م  ٜميي٤م 

أن اًمرٜميي٤مومس سمٞمٜمٝميي٤م ييي١مدي إمم ا ّمييقُم٦م طمرييك سمييلم أصيي ٤مب اعمييٜمٝم٩م اًمقاطمييدو وأٟميي٤م 

٧م مجٕمٞميي٦م ُمييأن مجٕمٞمرييلم إؾمييلُمٞمرلم  ٜميي٤م يم٤مٟميي٧م إطمييدامل٤م ىم٤مئٛميي٦م وٟمِمييٞمٓم٦م وم٘م٤مأذيميير 

أظمييرى أظمييذت بييرض قمييغم  ييذه ا ٛمٕمٞميي٦م وشم٘مييقل سميي٠من  ييذه ا ٛمٕمٞميي٦م ٓ ب٘مييؼ 

اعمّمٚم ٦م اًمرل.. وٓ شمًٕمك ًمعؿمٞم٤مء اًمرل أٟم٤م أطم٘م٘مٝم٤م ذم ا ٛمٕمٞم٦م: وًمذًمؽ ُم٤مشم٧م 

٤ًم ا ٛمٕمٞميييي٦م إومم وطمٞميييي٧م ا ٛمٕمٞميييي٦م اًم ٤مٟمٞميييي٦م قمييييغم طمًيييي٤مب إوممو و ييييؿ مجٞمٕميييي

 أص ٤مب ُمٜمٝم٩م واطمد.

 إو٤موم٦م ومٜمٞم٦م أؾم٤مس شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ.  اًمِمٞم :
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ـمٌٕمييي٤ًم  يييق أن يٖمٚمييي٥م قميييغم دقمٜمييي٤م ٟم٘ميييقل قميييغم اًمٜمييي٤مس اعمٚمريييزُملم إذا  ُمداظمٚمييي٦م:

وييٓمر أن يرٕم٤مُمييؾ ُمييع  ييذه اًمٌٜمييقك أن يٗميير  طمًيي٤مب ضميي٤مري.. احلًيي٤مب ا يي٤مري ا

 طمًـ طم٤مل.. شمٕمريٗمف قمٜمد اًمٌٜمقك اإلؾملُمٞم٦م ـمٌٕم٤ًم أشمٙمٚمؿ.. شمٕمريٗمف أٟمف ىمرض

 يمٞمػع  اًمِمٞم :

شمٕمريٗميييف قمٜميييد اًمٌٜميييقك اإلؾميييلُمٞم٦م يٕمٜميييل: وويييع  يييذا احلًييي٤مب يًيييٛمك  ُمداظمٚمييي٦م:

طمًيي٤مب ضميي٤مري اًمييذي يٕمٓمييك ُمٕمييف دومييؽم ؿمييٞمٙم٤متو ووييٕمف  أٟمييف ىمييرض طمًييـ طميي٤ملو 

سمٛمٕمٜمك: أٟمؽ ذم أي وىم٧م شمٓمٚم٥م  ذا اعمٌٚمغ وًمق يم٤من سمٛمتي٤مت اعملييلم ييدومع ًميؽ 

 سم٠مي وىم٧م..

  إؾمنء ..رًٛمٞم٦م يٖمػماًم... ؿمٞماٜم٤م أٟمف  ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمل: يًٛمقس٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ..  اًمِمٞم :

 سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ٟمٕمؿل يٕمٜمل:  ذا شمٙمٞمٞمػ اًمنمع قمٜمده.. ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٙمٞمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين ًمٞمس اًمنمقمل.. ُمداظمٚم٦م:

 يييؿ ـمٌٕمييي٤ًم ي٘مقًميييقن شمٙمٞمٞميييػ  قميييلو ٕسيييؿ يييي٤م ؿميييٞم  يًيييٛمقه: ىميييرض  ُمداظمٚمييي٦م:

ىمي٧م شمٓمٚمٌيف أٟمي٧م طمًـ طم٤مل: ٕٟمف ٓ يٕمٓمك ٕي ومقائد أو أي أرسم٤محو  ذا ذم أي و

اعمٌٚمييييغ يٕمٓمييييك أو يييييدومع ًمييييؽو يٕمٜمييييل: ًمييييق أودقمرييييف اًمٞمييييقم وهمييييدًا ـمٚمٌرييييف يييييدومع ًمييييؽ 

سم٤مًمٙم٤مُمؾو ًمٙمـ سم٘مٞم٦م احل٤ًمسم٤مت ُم يؾ طمًي٤مب اًمريقومػم وطمًي٤مب اًمقديٕمي٦م  يذا ٓ سميد 

أن بيييرٗمظ سمٛمٌٚميييغ ُمٕميييلم ذم احلًييي٤مب وٓ ْيييقز أن شمًييي ٌف ىمٌيييؾ وميييؽمة حميييددةو 

أٟمي٧م ًميق ٟمٔميرت..  يق أرسمي   وسم٤مًمر٤مزم أهمٚم٥م  ١مٓء .. ًمٙمـ ـمٌٕمي٤ًم ذم ٟمٗميس اًمقىمي٧م
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طمًييي٤مب ًمٚمٌٜمييييؽ  ييييذا احلًييي٤مب: ٕٟمييييف همييييػم ُمٚمريييزم ُمٕمييييؽ سمييييدومع أي  ءو يٙمييييـ 

 يًرٖمٚمف ظملل يقُملم يِمٖمؾ  ذه اًمٜم٘مقد ويرسم  ُمٜمٝم٤م اًمٌمء اًمٙم ػم يٕمٜملو ٟمٕمؿ.

 ـمٞم٥مل أسمق أٟمس ُم٤مذا قمٜمدكع  اًمِمٞم :

ـمٞمي٥مل اعمقفميػ ... يٕمٜميل: احلٙمقُمي٦م ُمي لً بيقل راشمٌيف قميغم اًمٌٜميؽ  ُمداظمٚم٦م:

أن ي٠مظمذه ُميـ احلٙمقُمي٦م أو اًميدائرة وإٟمين بٞمٚميف قميغم سمٜميؽ اإلؾميٙم٤من أو  ٓ يٛمٙمـ

قميغم اًمٌٜمييؽ اًمٕمييرو وأطمٞم٤مٟمي٤ًم ًمٔمييروه ُميي٤م يري٠مظمر ٓ شمريي٤مح ًمييف ومرصي٦م ومٞمٌ٘مييك ُميي لً أييي٤مم 

 وأؾم٤مسمٞمعو ُم٤م طمٙمٛمف ؿمٞماٜم٤مع

 ذا ُمـ اًمٜمنذج وإُم ٚم٦م اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤م طمٞمٜمن ىمٚم٧م ضمقاسم٤ًم ًمٙميلم   اًمِمٞم :

ًمٙمييـ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًم٘مقًمييؽ أظمييػمًا أٟمييف ىمييد يريي٠مظمر ىمٌْمييف هلييذا إخ  ٜميي٤م: ًمٞمًييقا ؾمييقاًءو و

اًمراشميي٥م ُمييدةو أٟميي٤م أرى سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٙمييؾ ُمقفمييػ ُمٌييرغم اييذه اًمٌٚمييقى أن َيييقل راشمٌييف 

إمم اًمٌٜمؽ أن ْٕمؾ ديدٟمف دائًن وأسمدًا إذا قمٚمؿ أن اًمٞمقم وصؾ اًمراشمي٥م إمم اًمٌٜميؽ 

ٟمٗمًيي٤ًم إٓ ٓ يؽميمٝميي٤م وٓ ؾميي٤مقم٦م ُمييـ سيي٤مر إذا اؾمييرٓم٤مع: ٕن ام قمييز وضمييؾ ٓ يٙمٚمييػ 

وؾمييٕمٝم٤ًمو أوًٓ  ييق ًمٌٞميي٤من اًمٗمييرق..  ييق ًمييٞمس يمييذاك اًمييذي يييقدع ُم٤مًمييف سمٞمييده ذم اًمٌٜمييؽ 

وإٟمن  ذا ومرض قمٚمٞمف ومرو٤ًم يمٛم ؾ  ذه اًميائ٥م اًمرل ٓ يٜمجقا ُمٜمٝم٤م إٟمًي٤من ومٝميل 

وًملم.. ١مُمٙميييييقس وحمرُمييييي٦م إمم ًظميييييره ًمٙميييييـ ُمٗميييييروض قمٚمٞمٜمييييي٤م ومروييييي٤ًم ومٚمًيييييٜم٤م ُمًييييي

عمٝمْمييقم  ييذا ًمييٞمس رؿمييقة ويم٤مًمرؿمييقة اًمرييل يييدومٕمٝم٤م اًمييرا  ًمٚمقصييقل إمم طم٘مييف ا

 حمرُم٦م يمن شمٕمٚمٛمقن.

وًمٞم٦م: ٕن اًمدوًميي٦م أُمرشمييف أن ١مأن  ييذا اعمقفمييػ أوًٓ ًمييٞمس قمٚمٞمييف ُمًييوم٠مٟميي٤م أىمييقل: 
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ي٠مظميييذ اًمراشمييي٥م ُميييـ اًمٌٜميييؽو ًمٙميييـ قمٚمٞميييف أن َييييرص يمييين ىمٚمييي٧م ًٟمٗمييي٤ًم أن ٓ ييييدع  يييذا 

اعم٤مل أىمؾ وىم٧م يٙمـ.. َييرص أن ٓ يدقميف ُمٝمين ىميؾو أُمي٤م إذا اويٓمر ُميرض ٓ 

 ف ذًمؽ ومل يٙمٚمػ ام ٟمٗم٤ًًم إٓ وؾمٕمٝم٤م.ؾمٛم  ام وُم٤م ؿم٤مسم

... واطمد ذم اعم٤مئ٦م ... سمٕمد قمٛمٚميفو يٕمٜميل: ْيقز.. ؾمي١مال أظمقاٟمي٤م ىميد  ُمداظمٚم٦م:

يٙمقن راشم٥م إٟم٤ًمن  يذا سمًيٞمط وًمٙميـ  يذه اًمٌٜميقك ـمٌٕمي٤ًم ُميـ ظمٌ ٝمي٤م أطمٞم٤مٟمي٤ًم شمرٚم٘ميػ 

اعمٌٚميييغ.. ُمٌٚميييغ اًمرواشمييي٥م ٟمٗميييرض ُمييي لً وزارة اعم٤مًمٞمييي٦م سم٤مًمٙم٤مُميييؾ أو وزارة اًمزراقمييي٦م 

لً ُمٌٚمييغ ٟمٗمييرض ُميي لً ُمتيي٤مت اعمليييلم  يي٥م شمٚم٘ميي٧م اعمٌٚمييغ ُمييـ احلٙمقُميي٦م شمرٚم٘مييػ ُميي 

وًمٙمـ شم١مظمره قمٜمد ٤م طمرك شمِميٖمٚمفو ويميؾ ُمي٤م يراضميع اعمقفميػ شم٘ميقل: د يّميؾ ُميـ 

اًمقزارةو وشم٠ميت ًمٚمقزارة وشم٘مقل ًمؽ: ذ ٥م.. ـمٌٕمي٤ًم  يل وميؽمة إرسميع ا ٛمًي٦م أيي٤مم 

  ذه شمٙمقن ؿمٖمٚم٧م  ذا اعم٤ملو ًمٙمـ ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مم..

 ييذا قمييغم يمييؾ طمي٤مل ًمييٞمس ًمييف قملىميي٦م سمي٤معمقفمػو ٕن  ييذا ُمييـ طمييٞمٚمٝمؿ:    :اًمِميٞم

درت أٟميي٤م قمييغم سم٤مًمييؽ يميين ي٘ميي٤ملل يٕمٜمييل: ومييقق شمٕميي٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمرسميي٤م ييي١مظمروا  ييذا اعميي٤مل 

 قمٜمد ؿ وًمٞمس هلؿ طمؼ ذم ذًمؽ.

ؿميييييٞماٜم٤م سمييييي٤مرك ام ومٞميييييؽ أن اٟمرٝمٞمٜمييييي٤م ُميييييـ ُمقويييييقع ُمييييي لً.. ُمًييييي٠مًم٦م  ُمداظمٚمييييي٦م:

 نقميل اعميٜمٔمؿ وا ٛمٕمٞمي٤متو أفميـ ا ٛمٕمٞم٦مو ًمٙمـ  ؾ  ٜم٤مك شملزم سميلم اًمٕمٛميؾ ا

 وام أقمٚمؿ  ؾ  ٜم٤مك..

ذم اًمييييدائرة ٓ يٕميييي٤مدي سمٕمْميييييٝمؿ  يٕمٛمٚمييييقنؾمييييٌؼ ا ييييقابل إذا يميييي٤مٟمقا   اًمِمييييٞم :

سمٕمْميي٤ًمو وٓ َي٘مييد سمٕمْمييٝمؿ قمييغم سمٕمييض أٟميي٤م ٓ أرى ذم ذًمييؽ ُم٤مٟمٕميي٤ًمو ًمٙمييـ  ييذا ذم 
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 اًمقاىمع يمقاىمع قمزيز ضمدًا.

س دقمقشمييييف أو ٕٟمييييف سميييي٤مرك ام ومٞمييييؽ ٓ يٜمٌٖمييييل ٕطمييييد أن ْٕمييييؾ أؾميييي٤م ُمداظمٚميييي٦م:

دمٛمٕمف  ق مجٕمٞم٦م أو يمذا أو يميذا يٜمٌٖميل أن يٙميقن إؾمي٤مس  يق ُميٜمٝم٩م أ يؾ اًمًيٜم٦م 

 وا نقم٦مو أُم٤م إذا ضمٕمؾ أؾم٤مس ..

 .رضمٕم٧م طمٚمٞمٛم٦م إمم قم٤مدهت٤م اًم٘مديٛم٦م ..  اًمِمٞم :

إذا ضمٕمؾ أؾم٤مس دقمقشمف  يل مجٕمٞمي٦م يٙميـ طمٞمٜمتيٍذ سمٕميد ذًميؽ َييدث  ُمداظمٚم٦م:

٦م قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ إذا ضمٕمٚميف ٟمقع ُمـ احلزسمٞم٦مو ومٞمجٕمؾ ُمٜمٝم٩م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم

  ق إصؾ ٓ يٚمزم طمٞمٜمتذ أٟمف ُم ؾ  ذه احلزسمٞم٦م ..

 ًمٙمـ شمذيمر أٟمٜمل أًم  سم٠من ـملب اًمٕمٚمؿ يٌرٕمدون ..  اًمِمٞم :

 ـمٞم٥مل ضمزاك ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

: قمييغم يمييؾ طميي٤مل ؿمييٞماٜم٤م أٟميي٤م أريييد أن أىمييقل يمٚمٛميي٦م ذم س٤مييي٦م  ييذا اعمجٚمييس ؿميي٘مرة

إظمقاٟمٜمي٤م ُميـ اًميٞمٛمـ وًمٕمٚمٝمي٤م اعميرة ... اًمٓمٞم٥م اًمٙمريؿ اًمذي طم٘مٞم٘م٦م ؾمٕمدٟم٤م ومٞميف سمٚم٘مٞمي٤م 

اًمرييل ٟمجرٛمييع ومٞمٝميي٤م سميي٢مظمقان ًمٜميي٤م ُمييـ اًمييٞمٛمـ وضمييزا ؿ ام قمٜميي٤م ظمييػم ا ييزاء طمٞميي٨م أٟمٜميي٤م 

أيْم٤ًم اؾمرٛمرٕمٜم٤م سم دي٨م ؿمٞماٜم٤م وأؾمير٤مذٟم٤م واًميذي يًيٕمد اًمٜمي٤مس مجٞمٕمي٤ًم سمٚم٘مٞمي٤مه يمٚمين 

ًم٘مقهو و ذا ُمـ ومْمؾ ام قمغم  يذه إُمي٦م يمٚمٝمي٤م واحلٛميد م أن يقضميد ُم يؾ ؿميٞماٜم٤م 

٤م اًمِميٞم  حمٛميد ٟمي٤م  اًميديـ إًمٌي٤مينو وإذا يمي٤من ًمٜمي٤م أن ٟمرٕمّمي٥م ٟم يـ ذم وأؾمر٤مذٟم

سملدٟم٤م ذم دي٤مر اًمِم٤مم وميٜم ـ ٟمٗماير سمي٠من يٙميقن درة سميلد اًمِمي٤مم اًمِميٞم  ٟمي٤م  اًميديـ 

إًمٌيي٤مينو واحلٛمييد م اًمييذي ُمييـ قمٚمٞمٜميي٤م اييذا وٟمًيي٠مل ام ؾمييٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم أن يٙمييقن 
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 جمٚمًٜم٤م  ذا اًمذي ضمٚمًٜم٤م جمٚمس ظمػم وسمريم٦م.

قمٜم٤م إلظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ ذم اًمٞمٛمـ واًمذيـ أٟمرؿ احلٛميد م ت ٚميقن ضميزًء وأٟم٧م شمٜم٘مؾ 

يمٌػمًا ُمٜمٝمؿ.. أن شمٜم٘مٚمقا هلؿ بٞم٤مشمٜم٤م وؾملُم٤مشمٜم٤م احل٤مرة اًمٕم٤مـمرة وأن ٟمرقاىص دائًن 

سمييي٤م ػم واحليييؼو وأن ٟمٙميييقن إن ؿمييي٤مء ام قميييغم ُم يييؾ طمًيييـ اًمٔميييـ اًميييذي ٓ أىميييقل: 

فمـ إظمقاٟمٜمي٤م ُميـ ورائٜمي٤م ٟم ًـ اًمٔمـ ومٞمف سم٠مٟمٗمًٜم٤م وإٟمن أرضمق أن ٟمٙمقن قمٜمد طمًـ 

اًمييذيـ يييرون ومٞمٜميي٤م أٟمٜميي٤م قمييغم  ء ُمييـ اًمٕمٚمييؿ واعمٕمروميي٦م وسما٤مصيي٦م وأن ُميي٤م ؾمييٛمٕمرٛمقه 

أن  يييق أُم٤مٟمييي٦م ذم أقمٜمييي٤مىمٙمؿ شمٜم٘مٚمقسييي٤م إمم إظمقاٟمٜمييي٤م  ٜمييي٤مك ُميييع.. وأؾميييرٛمٞم  ؿميييٞماٜم٤م 

قمييييذرًا وإذا ىمٚميييي٧م أيْميييي٤ًم: اٟم٘مٚمييييقا إلظمقاٟمٜميييي٤م ؾمييييلم ؿمييييٞماٜم٤م ودقميييي٤مؤه هلييييؿ سميييي٤مًمرقومٞمؼ 

 واًمًداد إن ؿم٤مء ام.

 ضمزاك ام ظمػمًا.  اًمِمٞم :

 ( 00:  34: 42/   792) اهلدى والنور / 
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 مجعٔ٘ -ادتنعٔات ارتريٓ٘ 

 اذتهن٘ الٔناىٔ٘

ُم٤م رأيؽ ذم ا ٛمٕمٞم٤مت ا ػمي٦م اًمرل شم٘م٤مم قمغم أؾم٤مس ديٜميلو يٕمٜميل:  ُمداظمٚم٦م:

قمييغم أؾميي٤مس أٟمييف ُمًيي٤مقمدة اًمٗم٘مييراء واعم ريي٤مضملم وُمييـ أضمييؾ أقميينل ظمػمييي٦مو يٕمٜمييل: 

ٓ سمييي٤محلٙمؿ وٓ سم٤مًمؼمعم٤مٟمييي٤متو  يييؾ  يييذا ضمييي٤مئزع ... أن ًميييٞمس هلييي٤م قملىمييي٦م سم٤مًمدوًمييي٦م و

قمٜمييدٟم٤م مجٕمٞميي٦م ظمػمييي٦م ذم اًمييٞمٛمـ اؾمييٛمٝم٤م مجٕمٞميي٦م احلٙمٛميي٦م اًمٞمنٟمٞميي٦مو ومٕمٛمٚمٝميي٤م ظمييػميو 

 ومٞمٝم٤م إؾمر٤مذ اًمديمرقر اًمريٛمل وشملُمذة اًمِمٞم  ُم٘مٌؾ.

إذا يم٤مٟم٧م ا ٛمٕمٞم٦م ا ػمي٦م يمن شم٘مقل و ذا يٕميقد سمٜمي٤م إمم أن ٟم٘ميقل: أن  اًمِمٞم :

ٌلد اإلؾملُمٞم٦مو وم٢مذا يم٤مٟم٧م قمٜمديمؿ مجٕمٞم٦م ظمػمي٦م وقمٜمدٟم٤م اًم٘مْمٞم٦م واطمدة ذم يمؾ اًم

 أيْم٤ًم يٛمٙمـ أيم ر ُمـ مجٕمٞم٦م ظمػمي٦مو ذم ؾمقري٤م أيْم٤ًم و ٙمذا.

وا يييقاب يِميييٛمؾ يميييؾ  يييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت ذم يميييؾ سميييلد اًميييدٟمٞم٤مو وسما٤مصييي٦م اًميييذيـ 

 يٕمٞمِمقن ذم سملد اًمٙمٗمرو ذم أوروسم٤م ذم أُمريٙم٤م إمم ًظمره.

م اًمنميييقمٞم٦م ومٝميييل ضمييي٤مئزة و يييل إذا يم٤مٟمييي٧م  يييذه ا ٛمٕمٞمييي٤مت ىم٤مئٛمييي٦م قميييغم إطمٙمييي٤م

ٙمِلمِ ﴿داظمٚم٦م وٛمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًْي
ِ ٤مِم اعمْ غَم ـَمٕمَي و  يذه [5:المداوون]﴾َوٓ ََيُضُّ قمَي

 دائًن ٟم٘مرأ ٤مو إذًا احلض قمغم ـمٕم٤مم اعمًٙملم  ذه قمٛمؾ ُمنموع.
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ًمٙمييييـ اًمييييذي ي٘مييييعو و ييييذا اًمييييذي أريييييد أن ٟمٜمٌييييف قمٚمٞمييييف دمٛمييييع أُمييييقال ُمييييـ أُمييييقال 

ًمٞمًيي٧م أُمييقال زيمييقات ومرقوييع ذم  ات وصييدىم٤متؼماًمزيمييقاتو ودمٛمييع أُمييقال ُميي

صييٜمدوق واطمييدو ومٕمٚمٞمييف اعمًييٙملم ُميي لً ُمًييٙملم  ييق وقم٤مئٚمرييف ومٞمِمييؽمى ًمييف ُمييـ ُميي٤مل 

 اًمزيم٤مة ـمٕم٤مم و اب ويمًقة وإمم ًظمرهو  ذا ٓ ْقز.

وٟم يييـ ٟمٜمّمييي  أٟميييف ْييي٥م أن يٙميييقن ذم يميييؾ مجٕمٞمييي٦م ظمػميييي٦م صيييٜمدوق ظميييػميو 

 صييييٜمدوق ُٕمييييقال اًمزيميييي٤مة طمرييييك شمٍمييييه ٕ ييييؾ اًمزيميييي٤مةو وأ ييييؾ اًمزيميييي٤مة ُمٜمّمييييقص

 ﴿قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘مرًن اًمٙمريؿ 
ِ
َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء َن اًمّم   إمم ًظمره..  [56]التوبة:﴾إِٟم 

وصييٜمدوق صميي٤مين ... شمٍمييه ذم ؾمييٌؾ ا ييػم و ييل أقمييؿ ُمييـ  ه اًمزيميي٤مة ذم 

اعمّمييييي٤مره اعمٕمروومييييي٦مو  يييييذا ُم ييييي٤ملو ومييييي٢مذا يم٤مٟمييييي٧م ا ٛمٕمٞمييييي٦م ا ػميييييي٦م ىم٤مئٛمييييي٦م قميييييغم 

 مجٕمٞمي٦م اهليلل إ ير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٜمٕمن  يل وإٓ وميل وميرق طميلم ذاك سميلم

 وسملم اًمّمٚمٞم٥م إ ر.

 ( 00: 17: 56/   358) اهلدى والنور /  
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 أعنال ارتري

سميي٤مرك ام ومييٞمٙمؿ يٕمٜمييل ذم  ييذا اًمٌٚمييد سم٤مًمييذات وذم سمٚمييدان شم٘م٤مرسمييف هتييرؿ  اًمًيي١مال:

سم٠مُمقر اعمًٚمٛملمو شمٌٜمل هلؿ اعمدارس واعم٤ًمضمد وإُمير سمي٤معمٕمروه واًمٜمٝميل قميـ 

ضمٌييييي٤مت اإلؾميييييلمو ًمٙميييييـ ُمييييي لً ظميييييذ ُمييييي لً إظمقاٟمٜمييييي٤م اعمٜمٙمييييير شم٘ميييييقم سم٤مًمٌميييييء ُميييييـ وا

اعمًييٚمٛملم ذم اهلٜمييد احلٙمقُميي٦م يٕمٜمييل شم٘ميي٤موم اإلؾمييلم شمريييد إسيي٤مؤه ذم  ييذه اًم٘ميي٤مرةو 

ومٞمْمييييٓمر اعمًييييٚمٛمقن أسييييؿ يٜمٔمٛمييييقا ٟمٗمقؾمييييٝمؿ وَييييي٤مومٔمقا قمييييغم ديييييٜمٝمؿ ويمييييراُمرٝمؿ 

ومٞمٜمٔمٛمقا أٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٞمجٛمٕمقا إُمقال يٌٜمقا اعم٤ًمضمد ويٌٜمقا اعمدارس إذا ُمي٤م ىمي٤مُمقا 

 ا و٤مقمقا ت٤مُم٤ًم.سمٛم ؾ  ذ

اًمًييٚمٗمٞملم قمٜمييد ؿ  ييقل ذم اًمرٜمٔمييٞمؿ ُميي لً قمٜمييد ؿ ؿمييٌٝم٦م ٓ يٜمٔمٛمييقا ٟمٗمقؾمييٝمؿ  

 يييي١مٓء ـمٌٕميييي٤ًم سميييي٤مرقملم ذم اًمرٜمٔمييييٞمؿ يمييييؾ ُميييي٤م يييييرو اًمًييييٚمٗمٞملم ضمٞمييييؾ اطمرقا يييي٤م  ييييذه 

اًمرٜمٔمٞمنت برقيفو اًمِم٤ٌمب ويٕمٛمؾو ـم٤مىم٦مو ي٘مقم أيش ييه ُم٤م ْيد  ء أُم٤مُميف 

ا نقمي٤متو و يذه إطميزاب شم٠مظميذ  قمٜمد اًمًٚمٗمٞملمو ُم٤م قمٜمد ؿ سمراُم٩م ومر٠مظمذه  ذه

ا ٞمؾ وإول واًم ٤مين واًم ٤مًم٨مو ومر٠ميت ُم ؾ  ذه اًمِمٌٝم٦م ُم٤م اًميذي يٛمٜمٕميف ُميـ ٟمٔمي٤مم 

صمنره ـمٞم٦ٌم سمٜم٤مء ُم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمًرِمٗمٞم٤مت سمٜم٤مء ُمدارس إذا ُم٤م ٟمٕمٛمؾ  يذا اًمٕمٛميؾو ُمي٤م 

 ؿم٤ٌمبو ومٌنذا ٟمجٞمٌٝمؿ ع يشم٘مقم ًمٜم٤م ىم٤مئٛم٦م وٓ ي ٧ٌم ًمد

ؾمييٌؼ اًمٗمييرق سمييلم اًمٗمييري٘ملم أن اًمٗمريييؼ اًمييذي أٟميي٤م أىمييقل سميي٤مرك ام ومييٞمٙمؿ  اًمِمييٞم :
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أصمٜمٞميي٧م قمٚمٞمييف سمرٕميي٤موسؿ سمٕمْمييٝمؿ ُمييع سمٕمييض ًمييٞمس قمٜمييد ؿ  ء يِمييٖمٚمٝمؿ قمييـ ذًمييؽ 

ومٝمييذا  ييق ؿمييٖمٚمٝمؿو ؿميي٠مسؿ يمِميي٠من اًمٜمّميي٤مرى ًمييٞمس قمٜمييد ؿ  ييؿ إٓ سميي٤مًمرٗمٙمػم اًمييذي 

 يقاومؼ  قى اًمٜم٤مس و قى اعمدقمقيـ.

ًظمير ٛمؾ وٓ قمٛمؾ يمذًمؽ  ١مٓء اًمٜم٤مس اعمٜمٔمٛملم ومٝمؿ ُمرقضمٝمقن إمم  ذا اًمٕم 

و واًمٕمٙميس ت٤مُمي٤ًمو اًمًيٚمٗمٞمقن يِميٖمٚمٝمؿ ؿميٖمؾ قمٔميٞمؿ ضميدًا و يق ًمدهيؿ يِمٖمٚمٝمؿ قمٜمف

ا يييرنُمٝمؿ سمٗمٝمٛمٝميييؿ أوًٓ اإلؾميييلم ومٝميييًن صييي ٞم ٤ًمو وقميييغم ُميييٜمٝم٩م اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م 

واًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم و صميييؿ أن يٕمٜميييك يميييؾ وميييرد ُميييٜمٝمؿ سمرٓمٌٞميييؼ  يييذا اًميييذي يرٕمٚمٛميييف قميييغم 

ٞمييييي٤مم سميييييٌٕمض ٟمٗمًيييييفو قميييييغم زوضميييييفو قميييييغم وًميييييدهو  يييييذا آ يييييرنم يِميييييٖمٚمٝمؿ قميييييـ اًم٘م

اًمقاضم٤ٌمت إظمرىو ذًمؽ ٕن ـم٤مىم٦م اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م حمدودة يمن ٓ فٗمك قمغم 

ا ٛمٞمعو ومٌ٘مدر ُم٤م هيرؿ اإلٟم٤ًمن ذم ضم٤مٟم٥مو ي٘مٍم ذم ضم٤مٟمي٥م ًظميرو ومي٢من يمي٤من  يذا 

اًمر٘مّميييػم ذم ا ٤مٟمييي٥م أظمييير  يييق وإن يمييي٤من واضمٌييي٤ًم وًمٙمٜميييف دوٟميييف آ يييرنم سمييي٤مُٕمر 

 إولو وم٢من عمٜم٤م ؿ ٟمٚمقُمٝمؿ سم٘مدر.

وميي٤مًمٚمقم قمٚمييٞمٝمؿ أيمييؼم: ٕسييؿ ٓ يٕمٜمييقن اييذا إُميير إوضميي٥مو وإٟميين  أُميي٤م أوًمتييؽ 

يٕمٜمييييقن سميييين شمٕمرٜمييييل سمييييف اًمٜمّميييي٤مرىو اًمٙمٗميييي٤مر اعمنميييييمقن ومٝمييييؿ قمٜمييييد ؿ شمٜمٔمييييٞمؿ اييييذا 

اعمٕمٜمييكو أدق سمٙم ييػم ُمييـ شمٜمٔمييٞمنت ا نقميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م إظمييرىو صيي ٞم  أٟمييف 

ًمٙميـ قمغم اًمًيٚمٗمٞملم أن ي٠مظميذوا اإلؾميلم يميلً ٓ يرجيزأ و يذه ُميـ دقمقشمٜمي٤م يمٗمٙمير و

 ؾ ُمـ اعمًرٓم٤مع أن يٕمٛمؾ اًمٕم٤مد ُم لً اعمًيٚمؿ ذم يميؾ ضمقاٟمي٥م احلٞمي٤مة ٓ يٛمٙمٜميف 

أن ي٘ميييييييقم سميييييييذًمؽ ٓ يًيييييييرٓمٞمع أن يٙميييييييقن اًمٕمييييييي٤مد ُمراّمّمييييييي٤ًم ذم قمٚميييييييؿ اًمرٗمًيييييييػمو 

ُمراّمّميي٤ًم ذم قمٚمييؿ احلييدي٨مو ُمراّمّميي٤ًم ذم اًمٗم٘مييف اعم٘ميي٤مرنو ُمراّمّميي٤ًم ذم اًمٚمٖميي٦م 
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ذم قمٚميؿ واطميد وٟم ق ذًميؽو وًمٙميـ قمٚمٞميف أن يٚميؿ ايذه اًمٕمٚميقم سم٘ميدر صميؿ يراّميص 

 ًمٙمل شمٙمقن إوم٤مدشمف ًمٚمٜم٤مس أىمقىو وأؿمٛمؾ ومٞمن  ق ُمراّمص ومٞمف.

ومٚمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م ٓ أشمٕمجيي٥م ُمييـ ُميي لً ا ييرنم مج٤مقميي٦م اًمرٌٚمٞمييغ اييذا ا ييروج اًمييذي 

ؾمييٚم٥م قم٘مييقل سمٕمييض ا ٤مصيي٦مو ومْمييلً قمييـ اًمٕم٤مُميي٦مو ٕسييؿ ٓ ؿمييٖمؾ هلييؿ ٟم٘مييقل هلييؿ 

قم ذم سمٞميي٧م ُمي٤م اضمرٛمييع ىمي»ضمٚمًيقا أدرؾميقا اًمٕمٚمييؿو وٟميذيمر ؿ سم٘مقًميف قمٚمٞمييف اًمًيلم : ا

 .«ُمـ سمٞمقت ام يرٚمقن يمر٤مب ام

ُم٤م يٗمٕمٚمقن ذًمؽ وًمق ومٕمٚمقا عم٤م اؾمرٓم٤مقمقا أن فرضميقا  يذا ا يروج وسما٤مصي٦م  

أن ذم  ذا ا روج ب٘مٞمؼ ًمِمٝمقات ظمٗمٞم٦م ذم اًمٜمٗمقس  ؿ ئمٜمقس٤م دي٤مٟمي٦مو وأيمي٤مد 

ْؾ ﴿أىمييقل أٟمييف يٙميي٤مد يٜمٓمٌييؼ قمٚمييٞمٝمؿ ىمقًمييف شمٌيي٤مرك وشمٕميي٤ممم ذم اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ :  ْؾ َ يي ىُميي

ًٓ ُٟمٜمٌَك  ـَ َأقْمَن ي ٌُقَن * ُتُٙمْؿ سم٤ِمٕظَْمَنِ ًَي ْٟمٞم٤َم َوُ ْؿ ََيْ ـَ َوؾ  ؾَمْٕمُٞمُٝمْؿ ذِم احْلَٞم٤َمِة اًمدُّ ِذي اًم 

ٜمُقَن ُصٜمًْٕم٤م  ًِ ُْؿ َُيْ  .[368-365]الكهف:﴾َأس 

فرضمييييقن مج٤مقميييي٤مت اًمٕمنمييييات اعمتيييي٤مت وأيم يييير ؿ ُميييي٤م قمرومييييقا اًمرقطمٞمييييد سمٕمييييدو 

و ¢ام وطمييدي٨م رؾمييقل ام  اضمٚمًييقا ييي٤م مج٤مقميي٦م ذم اعمًيي٤مضمدو وشمدارؾمييقا يمريي٤مب

أٓ أن يرٗم٘مييف أطمييد ذم ديييـ ام يًيي٤موي  ييذا ا ييروج اًمييذي يًييٛمقٟمف فمٚمييًن وضمٝمييلً 

ا روج ذم ؾمٌٞمؾ امو ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم ؾميٌٞمؾ ام عمي٤مذا ٓ يٓمٚمٌيقن اًمٕمٚميؿ: ٕٟميف ٓ 

يقاوميييؼ  يييقى ذم ٟمٗمقؾميييٝمؿو  ٙميييذا ا نقمييي٤مت إظميييرى هيرٛميييقن سم٠مؿميييٞم٤مء ومٕميييلً ٓ 

سؿ ًمٞمًقا سم٤معمًرٓمٞمٕملم اذا ا ٤مٟم٥مو ًمذًمؽ أٟم٤م أىمقل يمٚمٛم٦م هيرؿ ا٤م اًمًٚمٗمٞمقن ٕ

ىمييد يًييرٖمرا٤م سمٕمييض إظمقاٟمٜميي٤مو وًمٙمٜمييل أقمر٘مييد أٟمييف احلييؼ و ييق: ٓ أرى ُم٤مٟمٕميي٤ًم ُمييـ أن 

يٙمييقن  ٜميي٤مك مج٤مقميي٤مت ُمرٕمييددة ًمٙمييـ وييٛمـ ُمييٜمٝم٩م واطمييد إٓ أن يمييؾ مج٤مقميي٦م هليي٤م 
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قمٛمٚمٝم٤م ا ٤مص ا٤مو سم ٞم٨م أٟمف دمٛمٕمٝميؿ اًميدقمقة اًمقاطميدة وميل ير٤ٌمهمْميقن واًمٖم٤ميي٦م 

 اًمقاطمدة و و إمم ًظمرهو ًمٙمـ اظمرّم٤مص ُم ؾ إومراد ٟم٘مقل ذم مج٤مقم٤مت.

  ذا اًمذي ٟمريده ي٤م ؿمٞم . اًم١ًمال:

 ييذا  ييق اًمييذي ٟمريييدهو وًمٙمييـ يٜمًيي٥م إًمٞمٜميي٤م وإًمييٞمٙمؿ أٟمٜميي٤م ُميي٤م ْييقز  ييذا  اًمِمييٞم :

 .٤مقمٜمدٟم

  ذا ُمـ اًمٙمذب اًمذي يٜم٥ًم إًمٞمٜم٤م سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 ًمٙملم سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمـ اًمٙمذب وم٠مٟم٤م أريد أن أؾمجؾ  ذا ا اًم١ًمال:

  ذا ُمًجؾ سم٤مرك ام ومٞمؽو وإظمقاٟمٜم٤م يِمٝمدون سمذًمؽ ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وشمٙميييقن اًمٖم٤ميييي٦م واطميييدة وشمٙميييقن ُمتييي٤مت ا نقمييي٤مت وشمٜمنمييي ُمِمييي٤مريع  اًمًييي١مال:

 ا ػم اعم٤ًمضمد.

أٟميي٤م أىمييقل طمٙمييؿ ا نقميي٤مت يم ٙمييؿ إومييرادو إذا واطمييد ٓ يٕمييره ُمييـ  اًمِمييٞم :

س يمٝمرسمي٤مء ُمٝمٜميدس سمٜمي٤مء وٟم يق اًمٗم٘مف ؾمقى اًمٌمء اًميوري وًمٙميـ ًميق  يق ُمٝمٜميد

ذًمييؽو ُميي٤مدام ُمٕمٜميي٤م ذم اًم٘م٤مقمييدة ومجييزاه ام ظمييػمًا ومٝمييق ي٘مييقم سمقاضميي٥مو ٟم٘مييقل  ييذا ذم 

إومراد وٟمٓمٚم٘مٝم٤م قميغم ا نقمي٤مت أيْمي٤ًمو ًمٙميـ أي مج٤مقمي٤مت  يذه  يل اعمقضميقدة 

اًمٞميييقم ذم اًمًييي٤مطم٦م اعمر٤ٌمهمْميييلم اعمر٤ٌمقميييديـ اعمريييداسمريـو اعمارٚمٗميييلم ذم اعميييٜمٝم٩م 

م ىم٤مل رؾمقًمف امو ي٘مقًميقن:  يذا ًميٞمس أن أواٟميف ُمريك إؾم٤ميو ٟم٘مقل هلؿ ىم٤مل ا

سميييدل اًمٙمييي٤مومر اعمًيييرٕمٛمر  ويٙميييقن أواٟميييفع سمٞميييٜمن َيريييؾ اًمٙمٗمييير ذم أذ ييي٤من اعمًيييٚمٛملم

 اًم٤ًمسمؼ وام اعمًرٕم٤من.
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 ضمزايمؿ ام ظمػما. اًم١ًمال:

 ٟم ـ ٟم٘مقل  ذا سم٤مرك ام ومٞمٙمؿ ُمٜمذ صملصملم ؾمٜم٦م ذم ؾمقري٤م . اًمِمٞم :

 وًمٙمـ احلٛمد م وصٚمٜم٤م إمم  ذه اًمٜمرٞمج٦م. وام ُم٤م ؾمٛمٕمرف ُمٜمٙمؿو اًم١ًمال:

 احلٛمد م واومؼ ؿمـ ـمٌ٘م٦م واوم٘مف ومٕم٤مٟم٘مف. اًمِمٞم :

ضمزايمؿ ام ظمػمو  ذه اًمرٜمٔمٞمنت ي٤م ؿمٞم  اًمريل شمٕميؽمض قميغم اعميٜمٝم٩م  اًم١ًمال:

اًمًييييٚمٗمل وشمرٝمٛمييييف اييييذه اًمييييرٝمؿو ي٘مييييدُمقن ُميييي٤م ي٘مييييدُمقن ُمييييـ ُمِميييي٤مريع ُمزقمقُميييي٦م يميييين 

طمًييييي٤مب ويييييٞم٤مع أٟمٗمًيييييٝمؿ  شمٗمْميييييٚمرؿ أؿميييييٌف ُمييييي٤م شمٙميييييقن اعمِمييييي٤مريع اًمرٌِميييييػمي٦م قميييييغم

 وأ ٚمٞمٝمؿ.

  ق  ذا اًمذي أىمقلو  اًمِمٞم :

أطمٞم٤من صم٤مسمر٦م ذم اعمديٜم٦م  ٜمي٤م رضميؾ وضميد أوٓده سميآظمر اًمٚمٞميؾ يٓمي٤مرد ؿ  اًم١ًمال:

وًملم ضمزا ؿ ام ظمػم وم٠مٟم٘مذوا إوٓد ١مسمٕمض اًمٗم٤ًمقو ومج٤مء ام سم٤مًمنمـم٦م وسم٤معمً

٤م ظمييرج ُمٜمييذ ومًيي٠مًمٜم٤م إوٓد عميي٤مذا ُميي٤م اًمييذي أظمييرضمٙمؿ ذم  ييذه اًمًيي٤مقم٦مع ىميي٤مًمقا أسمقٟميي

أرسمٕم٦م أؿمٝمر وٓ ٟمدري ُمّمػمهو وٓ ٟمدري  ق طمل أو ُمٞم٧مع وشمريمٜم٤م وأٟم٤م ظمرضمي٧م 

أذ ييي٥م سمييي٠مظمل إمم اعمًرقصيييػ وم٤مقمؽمويييٜمل  يييذا اًمٗم٤مؾميييؼ وـمييي٤مردين ٟمٕميييؿو و يييذه 

 يٕمٜمل طم٘مٞم٘م٦م ىمٌؾ أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن طمّمٚم٧م.

 إمم أيـ ذ ٥م واًمده. ُمداظمٚم٦م:

 ذ ٥م ُمع مج٤مقم٦م اًمرٌٚمٞمغ. ُمداظمٚم٦م:
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 ٕمؽ ومٞمٝم٤م. ل يمٜم٤م ٟم ٙمل ُم اًمِمٞم :

 ( 00:  30: 39/ 371) اهلدى والنور / 
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 حهه االخنساط يف اليكابات

 أوًٓ طمٙمؿ آٟماراط ذم اًمٜم٘م٤مسم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًمٜم٘م٤مسم٦مع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يييييؾ اًمٜم٘م٤مسمييييي٦م ىم٤مئٛمييييي٦م قميييييغم  يٕمييييي٦م اإلؾميييييلمع إن يمييييي٤من يميييييذًمؽ يٜمٌٖميييييل  اًمِميييييٞم :

 آٟمْمنم وإٓ ومل.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

إن يم٤مٟمييييي٧م اًمٜم٘م٤مسمييييي٦م ىم٤مٟمقسييييي٤م ىمييييي٤مئًن قميييييغم أطمٙمييييي٤مم اًمنمييييييٕم٦م اإلؾميييييلُمٞم٦م  اًمِميييييٞم :

 وم٤مٟٓمْمنم إًمٞمٝم٤م وارد وإٓ ومل.

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمؽ سم٤مرك. اًمِمٞم :

 .( 00:  14: 19/ 338هلدى والنور /) ا
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 زأٖ العالم٘ األلباىٕ يف فهس 

 -ضددِ اهلل–ستند ضسّز 
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 حْل ِفِهس  

 -ضددِ اهلل-زستند ضسّ

 ٟم ـ ىمٚمٜم٤م ًٟمٗم٤ًم ُمٖمرٜمٛملم ومرص٦م وضمقد إخ آؾمؿ اًمٙمريؿ..ع اًمِمٞم :

 رسمٞمع احل٤مومظ. ُمداظمٚم٦م:

 رسمٞمعع اًمِمٞم :

 احل٤مومظ. ُمداظمٚم٦م:

احل٤مومظ سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م اذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُميـ دقميقة أظمٞمٜمي٤م إسميرا ٞمؿ ضميزاه ام  اًمِمٞم :

اعمٕميروه قمٜميدي  ظميػمًاو وم٠مطمٌٌٜمي٤م أن ٟمًيٛمع ُمٜميف ؿميٞمت٤ًم يي٤م يرٕمٚميؼ سم٠مظمٞمٜمي٤م هور ٕٟميف

ىمديًن أٟمف ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم واعم٘مقل قمٜمف طمدي ٤ًم أٟمف سملم إظمقان ُمًٚمٛملم سملم 

ؾميييٚمٗملو ومٛم يييؾ ُمييي٤م ي٘مقًميييقا قمٜميييدٟم٤م ذم اًمِمييي٤مم: وم٤مًمٓم٤مؾمييي٦م وييي٤ميٕم٦م قمٜميييديو ُمييي٤م يٕميييره 

احل٘مٞم٘مي٦م ٕٟمييف ُميي٤م اًمر٘مٞمٜمي٤م ُمٕمييف ُمٜمييذ زُميـ ـمقيييؾ ُمٜمييذ يمي٤من ذم اًمًييٕمقدي٦مو وم٠مطمٌٌيي٧م أٟميي٤م 

٤م  ذا قمغم اقمر٤ٌمر أٟمف قمي٤مش ُمٕميف ٟم يق قمنمي ؾميٜملم ٟمًر٘مل ؿمٞمت٤ًم ُمـ أظم٤ٌمره ُمـ أظمٞمٜم

: سم ًييي٥م اعميييرء ُميييـ ¢يمييين ىمييي٤مل ُمٜمٓمٚم٘ميييلم ُميييـ احليييدي٨م اًمٜمٌيييقي أٓ و يييق ىمقًميييف 

اًمٙمذب أن َيدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمعو واحلٙمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛمي٦م وُمي٤م ًومي٦م إظمٌي٤مر إٓ 

رواهتييي٤م ومٕمٛميييلً سم يييدي٨م اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمًيييلم وايييذه احلٙمٛمييي٦م اًمٓمٞمٌييي٦م أطمٌٌٜمييي٤م أن 

ـ ُمّميدر ُمقصميقق وُمّٓمٚميع قميغم وويع أو دقميقة أظمقٟمي٤م اًمنيورو  يذا ٟمٕمره ؿمٞمت٤ًم ُم
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 ُم٤م أردٟم٤م أن ٟمٕمره طمقًمف ؿمٞمت٤ًم يقصمؼ سمف إن ؿم٤مء ام..

 سمًؿ امو واًمّملة واًمًلم قمغم رؾمقل ام. ُمداظمٚم٦م:

يميين ذيميير اًمِمييٞم  طمٗمٔمييف ام ويميين  ييق ُمٕمييروه قمييـ اًمِمييٞم  حمٛمييد هور زيييـ 

ة ُميييـ اًمٗميييؽمات يٕمٛميييؾ ُميييع اًمٕم٤مسميييديـو ويمييين  يييق ير يييدث قميييـ ٟمٗمًيييف يمييي٤من ذم وميييؽم

صييييٗمقه اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم صمييييؿ سمٕمييييد ذًمييييؽ اٟمٗمّمييييؾ قمييييٜمٝمؿو أؾميييي٤ٌمب آٟمٗمّميييي٤مل 

 وا له ًمٞم٧ًم  ل ي٤م اؾمرٗمن قمٜمف اًمِمٞم ..

 ... ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م ىمٚم٧م ذم اًمٌداي٦م ي٤م أظمل..  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓ ُم٤م قمٚمٞمش ... أرضمق أن ... ُمداظمٚم٦م:

 احل٘مٞم٘م٦م ٓ أرييد وام ًم٧ًم ُمـ أومْمؾ ُمـ ير دث ذم  ذا إُمر ذم ُمداظمٚم٦م:

 أن أؾمٛمٕمٙمؿ يملم  ق ًمٞمس يملم ُمٗمّملً يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾو ومل أضمد ذم ٟمٗميس..

 .... وإٟمن يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ. ُمداظمٚم٦م:

يِمٗمل اًمٖمٚمٞمؾ ضمزاك ام ظمػم ًم٧ًم أومْمؾ ُمـ ير دث قمـ  ذا إُمر  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو ًمٙمـ يٕمٜمل..

 جمٛملً جمٛملً سم٤مرك ام ومٞمؽ.  ُمداظمٚم٦م:

 ى سم٤مًمٗم٤موؾ وًمق د يقضمد إومْمؾ.ٟم ـ ٟمرى ... ٟمر اًمِمٞم :

 إيف ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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ٟمٕمييؿ ًمٙمييـ يٕمٜمييل طمًيي٥م اًمِمييٞم  حمٛمييد هور يمر٤مسم٤مشمييف وُم١مًمٗم٤مشمييف  ييل  ُمداظمٚميي٦م:

ُمريييقومرة ذم اًمًييييقق وًمٕمٚمٙمييييؿ ىميييد ؾمييييٛمٕمرؿ سمٛمجٚميييي٦م اًمًييييٜم٦م اًمريييل شمّمييييدر قمييييـ ُمريمييييز 

اًمدراؾمييي٤مت اإلؾميييلُمٞم٦م ذم سمرُمٜمجٝمييي٤مم وٓ ٟمزيمٞميييف قميييغم ام قميييز وضميييؾ و يييق اًم٘مييي٤مئؿ 

اؾم٤مت ُمدير اعمريمزو  ل أطمد ُمٜم٤مرات أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م اًمرل قمغم ُمريمز اًمدر

يم٤من هلي٤م دور ـمٞمي٥م قميغم اًميرهمؿ ُميـ طميداصمرٝم٤مو ومٚميؿ يٜم٘م ي سمٕميد صملصمي٦م أقميقام قميغم 

صيييدور ٤م ٟمٕميييؿو سم٤مًمٜمًييي٦ٌم عميييٜمٝم٩م اًمِميييٞم  حمٛميييد هور واوييي  ذم يمرٌيييف واعمٓمٚميييع 

 قمٚمٞمٝم٤م يٕمٚميؿ أن ُميٜمٝم٩م اًمِميٞم  إن ؿمي٤مء ام ُميٜمٝم٩م ؾميٚمٗملو سميؾ  يق ُميـ اًمرضمي٤مل اًميذيـ

يٜمرٍمييون هلييذا اعمييٜمٝم٩م واًمييذيـ يييدقمقن ويٜمّميي قن اًمِميي٤ٌمب إمم احلييرص قمييغم 

 يذا اعمييٜمٝم٩م ًمييٞمس ُمًيير٘مك ُمييـ يمريي٤مب ومييلن وقمييلنو سمييؾ ُمييـ يمييؾ ُمييـ يمريي٥م وشمٙمٚمييؿ 

ذم  ذا اعمٜمٝم٩مو وًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن يمر٤مب اًمِمٞم  ُمٜمٝم٩م إٟمٌٞم٤مء ذم اًميدقمقة إمم ام 

 سمٕمييض اًمييدقم٤مة ذم ا ييزء إول ىميي٤مل ومٞمييف يمييلم ضمٞمييد ضمييزاه ام ظمييػمًا يًييرٜمٙمر قمييغم

شم٘مديس ُمِم٤مفٝمؿ ويمرٌٝمؿ واًمر٘مقىمع أو طمٍم أٟمٗمًيٝمؿ ذم زاويي٦م ويٞم٘م٦م وآًمريزام 

سمٙمرٞم٤ٌمت ُمٕمٞمٜم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ُمّمدرًا ًمٚمرٚم٘مل ومٝمذا يي٤م يًيرٜمٙمره اًمِميٞم  وييرى أن هم٤ميي٦م 

أ يييؾ اًمًيييٜم٦م وا نقمييي٦م ًمٞمًييي٧م طمٙميييرًا قميييغم صيييٜمػ ُميييـ إصيييٜم٤مه أو مج٤مقمييي٦م ُميييـ 

اًمِمييٞم  إًمٌيي٤مين ذم يم ييػم ُمييـ ا نقميي٤متو ويمييذًمؽ ذيميير شمًييٛمٞم٦م اًمًييٚمٗمٞم٦م يميين يٌييلم 

يمرٞم٤ٌمشمف وحم٤م،اشمف  ل صيٗم٦م يًير ٘مٝم٤م يميؾ ُميـ اؾميرقرم  وـمٝمي٤م ٟمٕميؿو ويميذًمؽ 

ُميييييـ دقميييييقة اًمِميييييٞم  حمٛميييييد هور وُميييييـ إُميييييقر اًمريييييل شمٌٜم٤م ييييي٤م ُمريميييييز اًمدراؾمييييي٤مت 

اإلؾملُمٞم٦م ذم سمرُمٜمجٝم٤مم ًمٞمس وم٘مط ٟمنم اًمٗمٙمير اًمًيٚمٗمل اًمقاوي  اًمّمي ٞم  اًم٘مي٤مئؿ 

ٜم٦م اًمّميي ٞم ٦م اًم ٤مسمريي٦م قمييـ اًمرؾمييقل قمييغم اًمٗمٝمييؿ اًمّميي ٞم  ًمٚمٜمّمييقص اًم٘مرًٟمٞميي٦م واًمًيي
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و سمييؾ اًمر٘مرييي٥م ومجييع ومتيي٤مت أ ييؾ اًمًييٜم٦م وا نقميي٦م اًمٙم ييػمة واعمرقاضمييدة قمييغم ¢

اذا اعمٜمٝم٩مو ومٛمـ ُمِمٙملت اًمٕمٍم أن أ ؾ اًمْملل  ٦ماًم٤ًمطم٦م  ٜم٤م و ٜم٤مك اعم١مُمٜم

واًمٌيييييدع ْيييييدون ٕٟمٗمًيييييٝمؿ ىمقاؾميييييؿ ُمِميييييؽميم٦م وأرويييييٞم٦م ُمِميييييؽميم٦م ي٘مٗميييييقن قمٚمٞمٝمييييي٤م 

يـ ْٛمٕمٜمييي٤م  يييذا اعميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمٞمؿ اًميييذي ويرٜم٤مؾميييقن ظملومييي٤مهتؿ ذم طميييلم ٟم يييـ اًميييذ

ٟم ًيي٥م أٟمٜميي٤م ٟمًييػم قمٚمٞمييف ىمييد ٟمِمييؽمك ذم اعمييٜمٝم٩م اًمّميي ٞم  ًمٙمٜمٜميي٤م ذم اًمقاىمييع ُميي٤م زًمٜميي٤م 

ُمرٗمييرىملمو و ييذه طم٘مٞم٘ميي٦م ُمٕم٤مؿميي٦م ذم سملدٟميي٤م ويمييذًمؽ ذم سمييلد اًمٖمييرب و ييل طم٘مٞم٘ميي٦م 

ُم١معم٦م أٟمٜم٤م ٟمرى قمغم ؾمٌٞمؾ اعم ٤مل ٓ احلٍم أومرادًا أو دقمي٤مة عميٜمٝم٩م اًمراومْمي٦م أ يؾ 

ل ٟمجيد أٟمٗمًيٝمؿ ىميد شمٙمرٚميقا وضمٕمٚميقا ٕٟمٗمًيٝمؿ ُمٜمّمي٦م وسميقق واطميد اًم٤ٌمـمؾ واًمْمل

ي٘م٤مسميؾ  يذا اًمرٙمريؾ  اًمًٜم٦م وا نقم٦م ذم طملم ٓ ٟمجد ؿمٞمت٤مً يقاضمٝمقٟمٜم٤م سمف ٟم ـ أ ؾ 

ُميييع أن اًمقطميييدة واًمرٙمريييؾ  يييل ُميييـ أصيييقًمٜم٤مو  يييذا ُميييـ إُميييقر اًمريييل يرؾمييي  اًمِميييٞم  

د حمٛمييد هور يم ييػم ُمييـ يمر٤مسم٤مشمييف وحم٤م،اشمييف ًمر٠مصييٞمٚمف وب٘مٞم٘مييف وُميي٤م  ييق إٓ أطميي

إ ييداه اًمرييل ٟمّميي٥م ُمريمييز اًمدراؾميي٤مت اإلؾمييلُمٞم٦م ذم سمرُمٜمٙمٝميي٤مم ٟمٗمًييف ًمٚمٛمٜم٤موم يي٦م 

قمٜمٝميي٤م وًمر ٘مٞم٘مٝميي٤م ٟمٕمييؿ.. ًمٕمييكم ىمييد أضمٌيي٧م قمييغم  ء ُمييـ اًمًيي١مال أو وويي ٧م ُميي٤م 

 يم٤من.

 ومٞمف قمٜمده دقمقة ؾمٞم٤مؾمٞم٦مع اًمِمٞم :

اًمِمٞم  يرى وأٟمرؿ يمذًمؽ شمرون إن ؿم٤مء ام أٟمف ًمٞمس  ٜمي٤مك وم٤مصيؾ سميلم  ُمداظمٚم٦م:

ـمٌٕمييي٤ًم شمٙميييقن اًمًٞم٤مؾمييي٦م  يييل ُمٜمْميييقي٦م بييي٧م يمٚمٛمييي٦م دقميييقة  اًميييدقمقةو ومييي٢مذا ىمٚمٜمييي٤م دقميييقة

وجمٚمييي٦م اًمًيييٜم٦م اًمٜم٤مـم٘مييي٦م سم٤مؾميييؿ ُمريميييز اًمدراؾمييي٤مت  يييل جمٚمييي٦م دقمقيييي٦م ؾمٞم٤مؾميييٞم٦م ٟمٕميييؿو 

 وشمقزم اذه إي٤مم وُمٜمذ أن صدرت ضم٤مٟم٥م اًمدقمقة أملٞم٦م يمؼمى ٟمٕمؿ.
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يٕمٜمييييل اًمييييدقمقة اًمًٞم٤مؾمييييٞم٦م ؿمييييق ُمٜمٝمجٝميييي٤مع ؿمييييق اًمٗمييييرق ُميييي لً سمٞمٜمييييف وسمييييلم  اًمِمييييٞم :

 ف صمؿ اٟمٗمّمؾ قمٜمفو  ؾ  ٜم٤مك ومرقعاحلزب اًم٤ًمسمؼ اًمذي يم٤من ومٞم

يٕمٜمييل ُمييـ أ ييؿ ؾميينت ا نقميي٦م اًمرييل يميي٤من ُمٕمٝميي٤م أوًٓ وًمٕمٚمييؽ شم٘مّمييد  ُمداظمٚميي٦م:

 اإلظمقان اعمًٚمٛملم..

 أيمٞمد. اًمِمٞم :

شمٌٜمييييٞمٝمؿ عمًيييي٠مًم٦م آٟمرا٤مسميييي٤مت اًمؼمعم٤مٟميييي٤مت واًمييييذي ئمٝميييير ذم إييييي٤مم  ُمداظمٚميييي٦م:

إظميييػمة وإن د ي٘مقًمق ييي٤م د شمٕميييد وؾميييٞمٚم٦م أصيييٌ ٧م ؿميييٌف  يييده دظميييقل اًمؼمعمييي٤من 

رٝمييل إمم  ٜميي٤مكو يٕمٜمييل يييدظمٚمقن اًمؼمعميي٤من وٓ ٟمًييٛمع  ٜميي٤مك سمٕمييد ذًمييؽ ـمروطميي٤مت يٜم

ضمديدةو ومٛمن ٓ ؿمؽ ومٞمف أن  يذه اًمٜم٘مٓمي٦م اًمرئٞمًيٞم٦م ذم دقميقة اإلظميقان  يذه إيي٤مم 

 ل ي٤م ٓ يرا ٤م اًمِمٞم  حمٛمد هور وٓ يرى ضمدوا ٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ طمٙمٛمٝمي٤م 

ئمٝميييير ذم  اًمنمييييقملو ومٝمييييل ظمًيييي٤مرة ذم اًمييييدٟمٞم٤م وظمًيييي٤مرة ذم أظمييييرة ٟمٕمييييؿو يمييييذًمؽ

يمر٤مسم٤مشمف سمِمٙمؾ ضمكم ٓ فٗميك قميغم أطميد ُم٘مريف ًمٚم زسمٞمي٦م واًمٕمّميٌٞم٦م اًمٜمرٜمي٦م ومٝميذه ُميـ 

إُميييييقر اًمريييييل ومٞمٝمييييي٤م ظميييييله واوييييي  وًمٕمٚمٝمييييي٤م  يييييل ُميييييـ إؾمييييي٤ٌمب اًمريييييل أدت إمم 

ا لهو و ٜم٤مك أُمقر أظمرى ىمد أقمٚمٛمٝم٤م يمين ىمٚمي٧م ذم اًمٌدايي٦م وًمًي٧م أومْميؾ ُميـ 

ىميييد ٓ أقمٚمٛمٝمييي٤مو  ييييرٙمٚمؿ اييي٤م وأُميييقر أظميييرى سميييرهمؿ ُمّمييي٤مطمٌرل ًمٚمِميييٞم  وميييؽمة ـمقيٚمييي٦م

يمذًمؽ يمٜم٤م ٟمرٙمٚمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قميـ اًمًي١مال اًميذي ـمرطمريف قمٚمٞميؽ وأضمٌرٜميل ضميزاك ام 

ظميييػم واًميييذي سمٞمٜمييي٧م أن ؾميييٌٌف قميييدم اًمرزاُميييف اًمًيييٜم٦م اًمّمييي ٞم ٦مو ومٛميييـ دقميييقة اًمِميييٞم  

حمٛميييد هور اًمر ٘ميييؼ قمٜميييد اًمرضميييقع ًمٚم يييدي٨م وًمٕمٚميييف ذم يمر٤مسمريييف شميييرون احليييرص 

يم٦م ٓ أىميقل سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞمييٜمٙمؿ: قميغم ب٘مٞميؼ  يذا إُمييرو و ٜمي٤مك يم يػمة اًم٘مقاؾميؿ اعمِمييؽم
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ٕٟمٜميي٤م ٟم ييـ إن ؿميي٤مء ام ومتيي٦م واطمييدة سميي٢مذن ام ًمٙمييـ آؾمييرٗم٤مدة ُمييـ سمٕمييض  ييل ىم٤مئٛميي٦م 

ٟمٕمؿو ومٚمٞمس ىمدوُمل وؾميٕم٤مديت ايذا اًمٚم٘مي٤مء إٓ صمٛميرة إن ؿمي٤مء ام و ٜمي٤مك  ء يمي٤من 

 يدومٕمٜمل ويِمجٕمٜمل وضمزا ؿ ام ظمػمًا إظمقة اًمذيـ أشمقا و إمم  ذا اعم٘م٤مم.

 .أ لً وؾمٝملً  اًمِمٞم :

ومٝمييييذا ي١ميمييييد ُمييييدى اشمًيييي٤مع رطم٤مسميييي٦م اًمّمييييدور واٟمٗمريييي٤مح اًم٘مٜمييييقات سمٞمٜمٜميييي٤م  ُمداظمٚميييي٦م:

وسمٞمٜمٙمؿ وأٟمف ُم٤م ومٞمف  ء  ٜم٤مك أٟم٤م أن سملم إظمقاينو وىمد ي٘مقل  ذا اًمٙملم ؾميٝمؾ 

 يٕمٜمل ي٘مقًمف يمؾ ُمٜم٤م ًمٙمـ يٕمٚمؿ إخ اًمذي أشمك و إمم  ٜم٤م يمؿ يم٤مٟم٧م ومرطمرلع

ٟم ـ ُم٤م طمّميٚمٜم٤م ٤م وٓ سم٤مرك ام ومٞمؽ.. ًمٙمـ اًمٙمر٥م اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤م  اًمِمٞم :

 قمٚمٛمٜم٤م ا٤مو ُم٤م  ل اًمٙمر٥م اًمرل..ع

يٕمٜمييل  ييق قمٜمييده ؾمٚمًييٚم٦م ُمٜمٝميي٤مج إٟمٌٞميي٤مء ذم اًمييدقمقة إمم ام صييدر ُمٜمييف  ُمداظمٚميي٦م:

 ا زء إول.

 أيـ ـمٌعع اًمِمٞم :

 دار إرىمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 دار إرىمؿ. اًمِمٞم :

دار إرىمؿ ا يزء إول ـمٌٕمي٤ًم قمٜميدُم٤م يم٤مٟمي٧م دار إرىميؿ ذم اًمٙمقيي٧م  ُمداظمٚم٦م:

قمٚمٞمييف اًمًييلم ٟمٕمييؿو أن دار إرىمييؿ ذم سمريٓم٤مٟمٞميي٤م  ؿمييٕمٞم٥ما ييزء اًم يي٤مين اًمييذي  ييق 

 ـمٌٕم٤ًم وؾمٞمّمدر إن ؿم٤مء ام ا زء اًم ٤مًم٨م اًمذي ؾمٞمر دث ومٞمف قمـ..
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 يٕمٜمل  ق قمغم قمٚمٛمؽ ُمقضمقد ذم اعمٙم٤مشم٥م  ٜم٤مع اًمِمٞم :

ٞمي٤مء ذم اًميدقمقة إمم ام ا يزء إول ؿميٗمرف سم٤مًمر٠ميمٞميد أٟمي٤م ذم ُمٜمٝم٩م إٟمٌ ُمداظمٚم٦م:

 زي٤مريت  ذه.

 أيـ ؿمٗمرفع اًمِمٞم :

 ؿمٗمرف ذم دار قمنر ؿمٗمرف قمٜمد ا زء إول. ُمداظمٚم٦م:

 دار قمنرع اًمِمٞم :

ٟمٕمييؿ... ا ييزء اًم يي٤مين ٓ أقمٚمييؿ ُميي٤م ؿمييٗمرف ىمييد يٙمييقن ٟمٕمييؿو أُميي٤م ومٞمييف قمٜمييده  ُمداظمٚميي٦م:

ٞمٝمي٤م احلٙميؿ سمٖميػم ُمي٤م أٟميزل ام وأ يؾ ؾمٚمًٚم٦م اًمرل  ل اًمٙمر٤مب إول اًميذي صيدر وم

اًمٖمٚمييقو وؾمٞمّمييدر ا ييزء اًم يي٤مين ُمٜمييف ىمريٌيي٤ًم إن ؿميي٤مء ام يييرٙمٚمؿ قمييـ مج٤مقميي٦م اًمرقىمييػ 

واًمرٌيييلم ذم ُمٍميييو وإن ؿمييي٤مء ام ؾميييررٌٕمف  يييذه اًمًٚمًيييٚم٦م قميييـ  يييذا  يييذه إطميييزاب 

 وا نقم٤مت اعمٜم روم٦م.

أُمي٤م ذيمرت ًٟمٗم٤ًم سم٠مٟمف ي٘مقل أن ومرق اًمْملل ُمرٕم٤موٟم٦م سمٕمْميٝم٤م ُميع سمٕميضو  اًمِمٞم :

اًمٗمييييرق ومج٤مقميييي٦م اًمييييدقمقة اًمًييييٚمٗمٞم٦م ومٝمييييؿ همييييػم ُمرٕميييي٤موٟملم ًمٙمييييـ أٓ يلطمييييظ  ييييق أن 

اًمًيييي٥ٌم ذم ذًمييييؽ  ييييق أن احلٙميييي٤مم اًم٘ميييي٤مئٛملم أن  ييييؿ وييييد يمييييؾ  ء ي٘ميييي٤مل قمٜمييييف 

إؾميييلمع سمٛمٕمٜميييك ًميييٞمس اًمًييي٥ٌم يٕميييقد إمم شم٘مييي٤مقمس اًمٓم٤مئٗمييي٦م اعمٜمّميييقرة اًمريييل ضمييي٤مء 

ذيمر يييي٤م ذم احلييييدي٨م اًمّميييي ٞم و وإٟميييين ًمٕمييييدم ُمًيييي٤مقمدة اًمٔمييييروه واحلٙميييي٤مم هلييييؿ 

 ًمٞمرٙمرٚمقا وًمٞمرجٛمٕمقا ومن رأيف ذم  ذه اًمٔم٤م رةع

 يييذا سميييل ؿميييؽ واوييي  وٓ َيرييي٤مج إمم دًمٞميييؾ ٕن إٟمٔمٛمييي٦م ًميييٞمس ذم  ُمداظمٚمييي٦م:
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ُمّمٚم رٝم٤م سمؾ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ يمٜم٤م ٟم٘مقل آؾمرٕم٤مٟم٦م سم٠مُم ٤مل اًمٖمزازم وهمػمه  يق ُميـ فميقا ر 

....  ذهو إرؾم٤مًمف إمم ا زائر وإرؾم٤مًمف إمم  ٜم٤م وآٟمرّم٤مر ودقميؿو ٓ ؿميؽ اًميذي 

يمذًمؽ ذم  ذا طمريك قميغم إوميراد يٕمٜميل أٟمي٤م يًيٕمدين أن أضمٚميس ُميع أخ ٓ ىمّمدشمف 

أقمروميييف ُميييـ ىمٌيييؾو يميييؾ اًميييذي أقمٚمٛميييف أٟميييف ؾميييٚمٞمؿ اًمٕم٘مٞميييدة وىميييد ٟمجييي٤م سمٜمٗمًيييف ُميييـ  يييذه 

آٟم راوم٤مت اعمٕم٤م ةو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ اًمذي َيّمؾ قمغم اًم٤ًمطم٦م ذم اًمٖمرب أٟميف 

قمٜميييدُم٤م يييي٠ميت أخ ضمدييييد ييييدظمؾ إمم اعمًيييجدو يًييي٠مل قميييـ أؿميييا٤مص ُمٕمٞمٜميييلم ومييي٢مذا 

٘مييييٞمٝمؿ اضمرٛمييييع اييييؿ صمييييؿ اٟمييييزووا وإذا د يٚم٘مٝمييييؿ ٓ دمييييد أن  ٜميييي٤مك ارشمٞميييي٤مح ـمٌٞمٕمييييل ًم

 ُمٗمروض  ٙمذا.

  ذه ُمـ ًصم٤مر احلزسمٞم٦م. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ  يذا اًميذي  يق طم٘مٞم٘مي٦م ييراه اًمِميٞم  حمٛميد اًمنيور ُميـ إُميراض  ُمداظمٚم٦م:

وأومييي٤مت اًمريييل شمٕمييي٤مين ُمٜمٝمييي٤م اًميييدقمقة ويييي٤م ٓ ؿميييؽ أن آ يييرنم سمييي٤مٕظمقة اًميييذيـ 

   ييؿ أومم ُمييـ همييػم ؿو ويمييذًمؽ همييػم ؿ يٕمٜمييل طمرييك ُمييـ َيٚمييقن اًمييٜمٝم٩م اًمّميي ٞم

أومراد مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم وهمػم ؿ وهمػم ؿو  ؿ سميل ؿميؽ ُميـ أسمٜمي٤مء اًمًيٜم٦م 

واًمٞمييييد اًمقاطمييييدة ٓ شمّمييييٗمؼو ومٙمييييذًمؽ اًمٕمٛمييييؾ قمييييغم شمقوييييٞم  إُمييييقر هلييييؿ ورأب 

اًمّمدعو و ذا اًمّمدع  ذه اًمٗمجقة ومجقة وملٞم٦م ويًرٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م أقميداء أ يؾ اًمًيٜم٦م 

لوم٤مت سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ظملوم٤مت ذم اًمٗمروع سمٖميض اًمٜمٔمير قميـ سمٕميض وا نقم٦مو وا 

إصييقات اًمرييل ختييرج ُمييـ سمييلم صييٗمقومٝمؿو وآضمييرنع وا ٚمييقس طمييقل ـم٤موًميي٦م 

ُمًييرديرة ًمييٞمس أُمييرًا ُمًيير ٞملً سمييؾ  ييق ُمييـ إُمييقر اًمرييل شمًييرقضم٥م قمييغم اعمًييٚمؿ 

أن أن يٕمٛمؾ ؿميٞمت٤ًم ُمي٤م ًمر ٘مٞم٘مٝمي٤م  يذا اًميذي ىمّميدشمف وي٘مّميده اًمِميٞم  قمٜميدُم٤م ي٘ميقل 
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 اًمًيييييٚمٗمٞملم و يييييق يمييييين ىمّميييييدت اًمًيييييٚمٗمٞملم ذم ُمٜمٔميييييقر اًمِميييييٞم  لمًمرٕمييييي٤مون سميييييسمييييي٠من ا

واًمٙمر٤مسم٤مت اًمرل شمّمدر قمٜمف وقمـ اعمريمز ًمٞم٧ًم اؾمًن فص ومت٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٜم٤مس 

ٓ يرٕمدا ٤مو ويمن  ق يمذًمؽ ذم حم٤م،اشمٙمؿ ويمرٌٙمؿ  ق اؾمًن يًير ٘مف يميؾ ُميـ 

 رومع راي٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م.

وصييييٗم٧م اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم  ًمٙمييييـ  ٜميييي٤مك ُملطمٔميييي٦م سمييييؾ ُملطمٔمرييييلم اًمِمييييٞم :

يم يييزب أسيييؿ ُميييـ أ يييؾ اًمًيييٜم٦مو  يييذا أوًٓو صميييؿ ىمٚمييي٧م أٟميييف ي٘ميييقل اًمِميييٞم  هور سمييي٠من 

ا له ذم اًمٗميروع وًميٞمس ذم إصيقلو أٟمي٧م ؿماّميٞم٤ًم ُم٘مرٜميع ايذا اًمٙميلم: ٕن 

هور ًميييييٞمس ُمٕمٜمييييي٤م طمريييييك ٟمجٚميييييس ٟمٜم٤مىمِميييييفو ًمٙميييييـ أٟمييييي٧م ؿماّميييييٞم٤ًم  يييييؾ اإلظميييييقان 

 قن اًمًٜم٦معاعمًٚمٛملم يم زب  ؿ يٕمٜمل قمغم اًمًٜم٦م وأسؿ ير٘مٌٚم

يٕمٜمييل أٟميي٤م عميي٤مذا ذم اًمٌداييي٦م ىمٚميي٧م أٟميي٤م.. ؾم٠موويي  وأًم٘مييل سمٕمييض اًمْمييقء  ُمداظمٚميي٦م:

 قمغم  ذه اًمٜم٘مٓم٦م اًمرل ىمٚمرٝم٤م.

 وذًمؽ ُم٤م ٟمٌٖمٞمف. اًمِمٞم :

هليييذا ذم اًمٌدايييي٦م ىمٚمييي٧م أٟمييي٤م حليييد أن ًميييٞمس شمراضمٕمييي٤ًم قمٜميييدي ىمٚمييي٧م ُمييي٤م  ُمداظمٚمييي٦م:

ؾم٠مىمقًمف وأٟم٤م ًم٧ًم ًم٤ًمن طم٤مل اًمِميٞم  ًمٙميـ ؾمي٠مًم٘مل سمٕميض اًمْميقء قميغم  يذه.. سميل 

ؽ أن ُميييـ إُميييقر اًمريييل فرٚميييػ ومٞمٝمييي٤م اًمِميييٞم  وحمٛميييد هور و يييق يميييذًمؽ ٓ ؿمييي

يٕمجٌييييف وإٟميييين إُمييييقر اًمرييييل ٓ شمٕمجٌييييف يمييييذًمؽ يم ييييرة أو ضمٕمييييؾ اؾمييييٛمف ُمرضمٕميييي٤ًم ذم 

احلييييدي٨م وذم يمييييؾ طمييييدي٨م أو اؾمييييردًٓٓ ًمر٘مقييييي٦م رأيو  ييييذا ُمييييـ إُمييييقر اًمرييييل ٓ 

 َيٌٝم٤م اًمِمٞم ..
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 قمٗمقًا قمٗمقًا ُم٤م ومٝمٛم٧م. اًمِمٞم :

يٙمقن  ق ُمـ يؽمدد اؾمٛمف ذم يمؾ ُمرة َير٤مج ومٞمٝم٤م  ٓ َي٥م اًمِمٞم  أن ُمداظمٚم٦م:

 اعمرٙمٚمؿ إلصم٤ٌمت ىمقل أو إلصم٤ٌمت رأيو  ذا ُمـ إُمقر اًمرل ٓ َيٌٝم٤م..

 ٟم ـ قمٗمٞمٜم٤مك قمـ  ذاو ىمٚمٜم٤م أٟم٧م ُم٤م رأيؽع اًمِمٞم :

ٓ أٟم٤م ... ىمٚم٧م يميذًمؽ رسمين شمٙمٚمٛمي٧م يميلم فمٝمير ُمٜميف ُمي٤م  يق ًميٞمس يمين  ُمداظمٚم٦م:

  ي٘مييقل ٟم ييـ ظملومٜميي٤م سميي٠من اإلظمييقان أردت أن أىمّمييد أٟميي٤مو يٕمٜمييل أٟميي٤م ىمٚميي٧م أن اًمِمييٞم

 اعمًٚمٛملم  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

سمييل ؿمييؽ ٟم ييـ ذم اًمٌداييي٦م أٟميي٤م ىمٚميي٧م قمٜمييدُم٤م فرٚمييػ ُمٕمٝمييؿ ذم ىمْمييٞم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

اًمؼمعم٤مٟميي٤مت وفرٚمييػ ُمٕمٝمييؿ ذم ىمْمييٞم٦م إذا يرٌٜمييقن يمريي٤مب ُم ييؾ يمريي٤مب اًمٖمييزازم وومٞمييف 

ُميقر  يذه  يل ُمـ آٟم راوم٤مت ا ٓمػمة رد إطم٤مدي٨م اًمّم ٞم ٦مو سمل ؿمؽ أن إ

ًمٞمًيي٧م ُمييـ اًمٗمييروع اًمييذي أريييد أن أىمقًمييف وأوويي ف سمِمييٙمؾ واويي و أن اإلظمييقان 

اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب ومٞمٝمؿ اعمٜمرٔمٛمقن ُمٕمٝمؿ يم ػم ُمٜمٝمؿ أصلً ٓ يٕمره  ذه إُمقر 

سمرٗم٤مصيييٞمٚمٝم٤مو يميييؾ ُمييي٤م ذم إُمييير أٟميييف إن اٟمًييي٤مق وىم٤مسمٚميييف أطميييد ؿمييي٤ٌماؿ واٟمًييي٤مق ُمٕمٝميييؿ 

ؿ اعميير ٛمس ًمديٜمييفو  ييؾ واٟمييرٔمؿ ذم صييٗمقومٝمؿو  ييؾ اًمِميياص  ييذا اًمٓمٞميي٥م اعمًييٚم

 سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ظمله ذم إصقلع

 عم٤مذا شمريم٧م اًمرؤوس اعمقضمٝملمع اًمِمٞم :

 ٟم ـ خمرٚمٗملم ُمع اًمرؤوس. ُمداظمٚم٦م:
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 عم٤مذا شمريمرٝمؿع اًمِمٞم :

 أٟم٤م ذم اًمٌداي٦م ُم٤م ىمٚم٧م ٟم ـ ُمرٗم٘ملم ُمٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ىمٚميي٧م اإلظمييقانو اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ٓ ؿمييؽ داظمٚمييلم ذم أ ييؾ اًمًييٜم٦م  اًمِمييٞم :

قمـ اًمٗمروعو وٟم ـ ٟمٕمره اًمٗمروع يمن أٟم٧م شمٕمرومٝم٤مو ًمٙميـ عمي٤مذا ٓ  وسمدأت شمرٙمٚمؿ

شميييرٙمٚمؿ قميييـ ا نقمييي٦م اًم٘م٤مقميييدة اًميييذيـ يقضمٝميييقن  ييي١مٓء إوميييراد اًمٓمٞمٌيييلم اًم٘مٚميييقبو 

واًمذيـ ًمق اٟمٗمّميٚم٧م احلزسمٞمي٦م قميٜمٝمؿ يمي٤مٟمقا ُميع احليؼ اعمٌيلمو أٟمي٤م أىميقل طمٞمٜمتيذ ًميٞمس 

٤مرسمقن اًمًٜم٦مو ن اإلظمقان اعمًٚمٛملم  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م: ٕسؿ َيإصقاسم٤ًم أن ي٘م٤مل 

 رؤوس وسمدأت شمِمرٖمؾ سم٤مٕومراد.اًمأُم٤م أٟم٧م شمريم٧م 

قمٗمقًا أٟم٤م عمـ شمٙمٚمٛم٧م ُم٤م ىمٚم٧م ٓ رؤوس وٓ ىمٚم٧م أومراد أٟمي٤م شمٙمٚمٛمي٧م  ُمداظمٚم٦م:

 سمِمٙمؾ قم٤مم.

 ييق يمييذًمؽو ًمٙمييـ عميي٤م ي٘ميي٤مل اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ُميي٤م اًمييذي يرٌيي٤مدر إمم  اًمِمييٞم :

يًيييرقًمقن اًميييذ ـع  يييذه دظمٚمييي٧م اًمٞميييقم وإٓ سمًيييٜم٦م وسمًيييٜمرلم وإٓ اًميييرؤوس اًميييذيـ 

قمييييغم قمييييرش احلزسمٞميييي٦م ُمٜمييييذ ؾمييييٜملم ـمقيٚميييي٦مو  ييييذا  ييييق اًمييييذي يرٌيييي٤مدر ُمييييـ اإلظمييييقان 

 اعمًٚمٛملم.

صييي ٞم  يييي٤م ؿميييٞم  ًمٙميييـ ومٞميييف يييي٤م ؿميييٞم  أن ومٞميييف أقمٜميييل أٟمييي٤م أشمٙمٚميييؿ قميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

اًم٤ًمطم٦م ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وٓ أشمٙمٚمؿ  ٜم٤م: ٕين ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمٜمذ ومؽمة ـمقيٚم٦مو  ٜم٤مك أن 

أٟميف ذم ٟم٘مٛمي٦م اًم٘مقاقميد وقميدم ارشمٞمي٤مح  و ذا يملم يٜم٘مٚميف سمٕميض اإلظميقة ُميـ اإلظميقان

 ُمـ اًمرؤوس  ذا يرٙمٚمٛمف ٟم٤مس ـمٞمٌلم قم٘ملء و ؿ ًمٞمًقا إٓ ىمٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م.
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طمٞمٜمتييذ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُميي٤م دام إُميير يمييذًمؽ وميين يّميي  إـمييلق اًمٙمييلم:  اًمِمييٞم :

ٕٟمف طمٞمٜمن ي٘م٤مل اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُم٤م أطمد يٗمٝمؿ أٟمف ومٞمف إظمقان يمذا وإظمقان يمذا 

ٟم ييـ ٟمٕمييره أن  ٜميي٤مك ٟميي٤مس َييي٤مرسمقا آٟمييرنء ًمٚمؼمعميي٤من  وإظمييقان يمييذاو  ٜميي٤مك ٟميي٤مس

واًمدظمقل ًمٙمـ ٟم ـ ٟمرٙمٚمؿ قمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم  ٜمي٤مو اإلظميقان اعمًيٚمٛملم ذم 

ُمٍمييو اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ذم أي سمٚمييد ًظمييرو  ييذه دائييًن إن يميي٤مٟمقا ذم ؾمييقري٤م ُميي لً 

ومٝم١مٓء اًمرؤوس  يؿ اًميذيـ يقضمٝميقن إوميراد وا نقمي٤مت اعمٜمرٛمٞميلم إًميٞمٝمؿو  يذا 

 ءو واًمٌميييء اًم ييي٤مين و يييق ذم اقمر٘مييي٤مدي ُمٝميييؿ آظميييرله ذم اًمٗميييروع ًميييٞمس ذم 

 إصقل يمٞمػ  ذا اًمٙملمع

 شم٠ًمًمٜمل يٕمٜملع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

يٕمٜمل قمٜمدُم٤م ٟمرٙمٚمؿ قمغم اًمٓمٞمٌلم وقمغم اًمٕم٘ملء ُمٜمٝمؿ ي٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف  ُمداظمٚم٦م:

ٚم٦م وأن يم ػمًا ُمٜمٝمؿ يمن شمٗمْمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ يٕمٜمل اإلظمقان اعمًٚمٛملم  ؿ ًمٞمًقا  

 ومٙمر واطمد أصلًو يٕمٜمل ومٞمٝمؿ ُمـ يٜمرٍم طمرك ًمٚمٗمٙمر اًمًٚمٗمل.

قمٗمييقًا ييي٤م أؾميير٤مذ ٓ شم١ماظمييذينو ُميي٤م يّميي  اًمٙمييلم قمييـ أومييراد ٟمييرٙمٚمؿ قمييـ  اًمِمييٞم :

 اعمٜمٝم٩م.. ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمع اًمًٜم٦مع

أٟمي٤م قمٜميدُم٤م شمٙمٚمٛمي٧م ُمي٤م ىمٚمي٧م أٟمي٤م ٟم يـ ًميٞمس سمٞمٜمٜمي٤م وسميلم ُميٜمٝم٩م اإلظميقان  ُمداظمٚم٦م:

 و ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م  ذا.اعمًٚمٛملم ظملوم٤مت ذم إصقل

 وأٟم٤م ُم٤م ٟمًٌرؽ إمم  ذا. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ أٟم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ٓ اؾمٛم  زم أرضمقك ... ُمقوققملو أٟم٧م ىمٚمي٧م أن ا يله ومرقميل  اًمِمٞم :

  ذا يملُمؽ.

 ٟمٕمؿ.. سملم ُمـ وُمـع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

 سملم ُمـ وُمـع ُمداظمٚم٦م:

 سملم حمٛمد هور وسملم اإلظمقان اعمًٚمٛملم. اًمِمٞم :

 إذا  ذا ىمٚم٧م يٕمٜمل دقمٜمل أظمّمص سمذًمؽ. ـمٞم٥م أٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

أٟمييي٤م شم٤مريميييؽ ًمٙميييـ ٓ شميييرٙمٚمؿ سمٙميييلم ختٚمٞمٜمييي٤م ٟمٗمٝميييؿ وٟم٘ميييع ذم اعم ٔميييقر  اًمِميييٞم :

اًمييذي ٟم ييـ طم٤موًمٜميي٤م ٟماٚمييص ُمٜمييف ُمييـ أضمييؾ ٟمًييرٗمٞمد ُمٜمييؽ.. شمييذيمرت ُم٘مييدُمرلع وُميي٤م 

 ًوم٦م إظم٤ٌمر إٓ رواهت٤م.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

اًمنيور أو ومٜم ـ ٟمريد أن ٟمٗمٝمؿ ُمٜمؽ احل٘مٞم٘م٦م أنو ومٕمٜميدُم٤م شم٘ميقل قميـ  اًمِمٞم :

قمٜمييؽ أٟميي٧م أٟميي٤م ٓ هيٛمٜمييل اًمِميياص قمٜمييدُم٤م شم٘مييقل أن ا ييله سمٞمٜمٜميي٤م وسمييلم اإلظمييقان 

اعمًييٚمٛملم ذم اًمٗمييروع وًمييٞمس ذم إصييقل ُميي٤م شمر ييدث قمييـ مج٤مقميي٦م دون مج٤مقميي٦م 

 ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم قمـ ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًٚمٛملم.

ٓ يٕمٜمل ًمق يم٤من  ٙميذا ذم اًمٌدايي٦م اًمًي١مال ـمُيرح أٟميف  يؾ اعميٜمٝم٩مع أٟمي٤م  ُمداظمٚم٦م:



 رأي العالمة األلباني يف فكز حمند سزور -------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

733 

٤م يمٜميي٧م أشمٙمٚمييؿ ُميي٤م يمٜميي٧م شمٙمٚمٛميي٧مو أٟميي٤م أظمييذين احلييدي٨م و ييذا اًمّمييقر اعمرشمًييٛم٦م عميي

ذم ذ ٜمل أظمذ احلدي٨م وأٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ اًمّمقرة اعمٕم٤مؿم٦م اًمرل  ٜم٤مك وقمـ إومراد 

وقمـ  َي٦م ُمٜمٝمؿ يـ ٓ ي٘مرون طمرك ىم٤مدهتؿ قمغم ُم٤م  ؿ قمٚمٞمف يمٜم٧م  يذا اًميذي 

يمرٌيييف أن  أشمٙمٚميييؿ قمٚمٞميييفو و يييذا  يييق اًميييذي ي٘مّميييد طمريييك  يييق اًمِميييٞم  ذم يملُميييف وذم

 ١مٓء  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م وقمٜميد ؿ ظملومي٤مت  يؿ في٤مًمٗمقن أ يؾ اًمًيٜم٦م وا نقمي٦م 

ذم ٟم٘مٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٙمـ ٓ فرضمقن قمـ دائرة أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقمي٦مو  يؿ ُميـ ويٛمـ 

اًمدائرة  ذه ًمٙمـ فرٚمٗمقن ُمٕمٝم٤م ذم ٟم٘م٤مط ُم٤م يمٜم٧م أشمٙمٚمؿ قمـ اعمٜمٝم٩م  ٙمذا: ٕن 

 اًم١ًمال ُم٤م يم٤من ُمٓمروح  ٙمذا ذم اًمٌداي٦م.

 يٕمٜمل اًمٜم٘م٤مط ومرقمٞم٦م وًمٞم٧ًم أصقًمٞم٦مع اًمِمٞم :

أٟمييي٤م ُميييـ اًمٌدايييي٦م اًميييذي ؾمييي٠مًمٜمل اًمًييي١مالو ُمييي٤م  يييل سمٕميييض ٟم٘مييي٤مط ظميييله  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمِميييٞم  حمٛميييد اًمنيييور ُميييع اإلظميييقانع ذيميييرت اًمٜم٘مييي٤مط اًمريييل  يييل ٟم٘مييي٤مط أؾم٤مؾميييٞم٦م 

ذيميييرت اًمؼمعم٤مٟمييي٤متو ذيميييرت طمريييك ذم ىمْميييٞم٦م احلزسمٞمييي٦م  يييذه أُميييقر أؾم٤مؾميييٞم٦مو ًمٙميييـ 

 ييؿ ًمٞمًييقا ضمييزءًا ُمييـ إُميي٦م سُمييؽِمو وأن اًمييذي يرا يي٤م اًمِمييٞم  أن اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم 

 اًمٗمجقة سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ٓ شمردم ٓ يرى  ٙمذاو يرا ٤م..

 وٓ واطمد يرى  ٙمذا. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ  ييذا اًمًييٚم٥م ييي٤م أظمييلو ٓ يييرى يمييذا ٓ يييرى يمييذا  ييذا ًمييٞمس قمٚمييًن  اًمِمييٞم :

سمٕمض   ذه يًٛمق ٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٚمقب و ذه هل٤م قملىم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدةو يٕمٜمل ُم لً ي٘مقًمقا
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اعمقطمييديـ يِمييؽميمقا ُمٕمٜميي٤م ذم ؿمييٝم٤مدة ٓ إًمييف إٓ ام حمٛمييد رؾمييقل ام إمم ًظمييرهو 

ًمٙمـ ي٘مقًمقا ام ٓ يقصيػ سم٠مٟميف وميقق وٓ بي٧م وٓ يٛميلم وٓ يًي٤مر.. إمم ًظميرهو 

 يييذه اًمًيييٚمقبو إذًا ُمييي٤م  يييل اًمّميييٗم٤مت اإل٤ْمسمٞمييي٦م سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚم٘مْميييٞم٦م  يييذهع ٓ سميييد ُمييي٤م 

ب اًمر ريييييير وا نقمييييي٤مت يٓميييييرح ضميييييقاب إْييييي٤موو ومييييي٤مإلظمقان اعمًيييييٚمٛملم وطميييييز

إظميييييرى اعمقضميييييقديـ ذم إرا  اإلؾميييييلُمٞم٦م ُمييييي٤م أطميييييد فيييييرضمٝمؿ قميييييـ دائيييييرة 

اإلؾملمو ًمٙمـ ٟم ـ سميدٟم٤م ٟمٕميره ُمي٤م  يق ا يله سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞميٜمٝمؿو  يؾ  يق ضميذري أم 

ومرقملع  ؾ  ق يمن ي٘م٤مل أصقزم أم ومروقملع ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م أٟم٤م اؾمؽمقمٞم٧م اٟمر٤ٌم ل 

ُمييييـ أ ييييؾ اًمًييييٜم٦م أو ُمييييع اًمًييييٜم٦م صمييييؿ عميييي٤م وصييييٗم٧م اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم سميييي٠مسؿ أوًٓ 

 ا له ذم اًمٗمروع وًمٞمس ذم إصقل.

أٟمييي٤م ُميييرة أظميييرى أىميييقل أٟمييي٤م د أىمّميييد وًميييـ أىمّميييد ـمٌٕمييي٤ًم أين عمييي٤م يمٜمييي٧م  ُمداظمٚمييي٦م:

أشمٙمٚمييؿ ضمييزاك ام ظمييػم أٟمييؽ ظمّمّميي٧م اعمقوييقع أيم ييرو أٟميي٤م ُميي٤م يمٜميي٧م أىمّمييد ُمييٜمٝم٩م 

 اإلظمقان وإذا يم٤من ا له..

ٟم٧م ذم ُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًيٚمٛملم إذًا ٟم٘مٚم٥م صٗم ٦م ُم٤م  ق رأيف  ق أو أ اًمِمٞم :

  ق قمغم اًمًٜم٦مع

 سمِمٙمؾ قم٤مم  ٙمذاع ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ ُم٤م سمدك قم٤مم ظم٤مص قمغم يمٞمٗمؽ .. قمغم يمٞمٗمؽ. اًمِمٞم :

 وام أٟم٤م ًمق يمٜم٧م أرى يمذًمؽ ًمٙمٜم٧م واطمدًا ُمٜمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٓ  يذا ضميقاب ُميـ  ٜمي٤م ٟماي٤مه أن يٙميقن ضميقاب ؾميٞم٤مي ظميكم سم٤مًميؽ:  اًمِميٞم :
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 ذم اًمٗمروع ؾمرٙمقن ُمٜمٝمؿعٕن  ١مٓء ًمق يم٤مٟمقا  ؿ خم٤مًمٗمٞمٜمؽ 

 ذم اًمٗمروعع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ىمد ٓ شمٙمقن  ذه اًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمرل سمٞمٜمٜم٤م أن وسمٞمٜمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

سمدأت سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ىمد وىمدو ٓ ُم٤م يّم   ذا ا قاب سميلم اإلؾميلُمٞملم ُمي٤م  اًمِمٞم :

ومٞمف  ٙمذا ضميقابو سميلم اًمًٞم٤مؾميٞملم ُمي٤م  احلي٤ملو  يذه اًم٘مدىميدة ٟم يـ ٟمٜمٌيف إظمقاٟمٜمي٤م 

ًٞم٤مؾمييٞملمو يٕمٜمييل اًمدوا قمٜمٝميي٤م: ٕسيي٤م ًمٞمًيي٧م صييٗم٦م اإلؾمييلُمٞملم  ييذه صييٗم٦م دائييًن اسمٕميي

يمٚمٛمييي٦م ُمريييك بييي٥م تٓمٝمييي٤م تٓمٝمييي٤م شم٘مٍمييي ٤م شم٘مٍمييي ٤م قميييغم يمٞمٗميييؽو أن أقميييقد إمم 

ٟمٗمس اًم١ًمال أٟم٧م ًمؽ ًراء ذم اًمٗمروع واإلظمقان اعمًٚمٛملم أو طمزب اًمر رير أو 

 همػم ؿ ف٤مًمٗمقٟمؽ ومٝمؾ شمٙمقن ُمٕمٝمؿع

 ذم اًمٗمروع ىمٚم٧م قمٗمقًاع ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًمٗمروع ٟمٕمؿ. ٦م:ُمداظمٚم

 ذم اًمٗمروع. اًمِمٞم :

 ذم اًمٗمروع  ؾ أيمقن ُمٕمٝمؿع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 إذا ذم اًمٗمروع أقمٛمؾ ُمٕمٝمؿ سمس ٓ يٚمزُمقين سم٠مٟمف.. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م أىمقل ًمؽ ذم اًمٗمروع. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 شمٙمقن ُمٕمٝمؿع ٓ أٟم٤م أىمقل ٓو أٟم٧م شم٘مقل ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

أٟمي٤م أن يٕمٜميل  يل اعمًي٠مًم٦م ًمٞمًي٧م قمٜميدي   ٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م أرييد أن أىمقهلي٤م ُمداظمٚم٦م:

 ل ُم ؾ أسمٞمض أو أؾميقد يٕمٜميل إذا أقمٛميؾ ُمٕمٝميؿ ٓ يٕمٜميل  يذا أن أيميقن ضمٜميدي ُميـ 

تيييير سم٤مًمٙمييييؾو ًمٙمييييـ أوييييع يييييدي سمٞمييييد ؿ وأٟميييي٤م زم قمٛمييييكم و ييييؿ هلييييؿ ءضمٜمييييقد ؿ وأ

 قمٛمٚمٝمؿو ًمٙمـ يٙمقن..

ًمييٞمس  ييذا  ييق اًمٌ يي٨مو أٟميي٤م ُميي٤م ؾميي٠مًمرؽ شمرٕميي٤مون ُمٕمٝمييؿ أو ٓع أٟميي٤م أىمييقل  اًمِمييٞم :

 ذه اًمٗمروععُمٕمٝمؿ ذم  

 ٓ ذم  ذه اًمٗمروع ُم٤م أيمقن ُمٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ  ذا  ق. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥م  ٜم٤م اًمٌ ٨م ْرٟمي٤م إمم ؾمي١مال ُمٕميروه أسي٤م ُميـ ىمقاقميد اإلظميقان  اًمِمٞم :

اعمًٚمٛملم ورصمق ٤م ُميـ طمًيـ اًمٌٜمي٤م ر يف امو ٟمرٕمي٤مون قميغم ُمي٤م اشمٗم٘مٜمي٤م قمٚمٞميف ويٕميذر 

 ٕؾمر٤مذ حمٛمد ذم  ذهعسمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم ومٞمن اظمرٚمٗمٜم٤م ومٞمفو ُم٤م رأي ا

 وام أظمل أٟم٤م ُم٤م ؾم٠مًمرف وٓ ؾمٛمٕمرف. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ُم٤م رأيؽ أٟم٧مع اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  يم٤من آظمرله أفمـ يي٤م شمًيٛم  سميف أصيقًمٜم٤م ٟمٕميؿو أُمي٤م اًمٙميلم  ُمداظمٚم٦م:
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  ذا قمغم إـملىمف ٓ همػم ص ٞم .

 عم٤مذاع اًمِمٞم :

 فعٕٟمف إذا يم٤من ا له ذم إصقل يمٞمػ يٕمذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم ومٞم ُمداظمٚم٦م:

 وذم اًمٗمروعع اًمِمٞم :

إذا يميي٤من ذم ومييروع وذم أُمييقر يٌٞم ٝميي٤م اًمنمييع رسميين ذم أُمييقر وم٘مٝمٞميي٦م أو  ُمداظمٚميي٦م:

 ء ي٤م اظمرٚمػ ومٞمف أؾملومٜم٤م أو ا يله اًميذي ًميٞمس ومٞميف ظميروج قميغم أصيؾ ُميـ 

 أصقل أ ؾ اًمًٜم٦م ومل سم٠مس ومٞمف.

ذيميييرت أٟمييي٧م وأٟمييي٧م شمنميييح اعمقويييقع ٟم يييـ ٟمرييييد أن ٟم ٍميييه وأٟمييي٧م  اًمِميييٞم :

أُمييقر ُم٤ٌمطميي٦م ُميي٤م  ييق قملىمرٝميي٤م سم٤معمقوييقعع إذا يم٤مٟميي٧م إُمييقر  شمقؾمييٕمفو أن ذيمييرت

ُم٤ٌمطم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ظمله ُمي٤م ومٞميف ا يلهو ًمٙميـ  يق ي٘ميقل: ويٕميذر سمٕمْميٜم٤م سمٕمْمي٤ًم وميٞمن 

 اظمرٚمٗمٜم٤م ومٞمفو أوًٓ  ؾ  ق ومّّمؾ سملم ومروع وأصقلع

  ق ُم٤م ومّّمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 إذًا ُم٤م رأيؽ اذه اًمٕم٤ٌمرة  ؾ  ل ؾمٚمٞمٛم٦مع اًمِمٞم :

 ٤م سم٤مًمِمٙمؾ  ذا همػم ؾمٚمٞمؿ.أٟم٤م ىمٚم٧م إـملىمٝم ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥م ُم٤م  ق شمّم ٞم  اًمٕم٤ٌمرة  ذه ُم٤م دام اإلـملق همػم ص ٞم ع ُم٤م  ق  اًمِمٞم :

شمّم ٞم  اًمٕم٤ٌمرةع أوًٓ يمٗمٙمر صمؿ يمرٓمٌٞميؼ.. يمٞميػ يٙميقن شمّمي ٞم  اًمٕمٌي٤مرةع ُمي٤م دام 

أٟم٧م أن شم٘مقل سمٍماطم٦م  يذا اإلـميلق هميػم صي ٞم و ُمي٤م  يق اًم٘مٞميد اًميذي ٓ سميد أن 
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  ٟم٘مٞمده طمرك شمٙمقن اًمٕم٤ٌمرة ص ٞم ٦مع

 ص ٞم  ؾم١مازم أم ٓع

يٕمٜمييييل ؾميييي١ماًمؽ صيييي ٞم  وا ييييقاب قمييييغم ؾميييي١ماًمؽ صيييي ٞم  وُمٝمييييؿ  ُمداظمٚميييي٦م:

 واإلضم٤مسم٦م يمذًمؽ ٥ْم أن شمٙمقن واو ٦م ودىمٞم٘م٦م وُمٝمٛم٦م.

 ضمزاك ام ظمػم.  اًمِمٞم :

يٕمٜمل ا له ذم ٥ْم أن يٕمذر سمٕمْميٜم٤م سمٕمْمي٤ًم ومٞميف إذا يمي٤من ُمي٤م يٌٞم يف  ُمداظمٚم٦م:

 اًمنمع ومٝمذا يٕمٜمل ٓ داقمل ًمٚمٕمذر ومٞمف.

 اظمؾ ذم إصؾ.ًمٞمس د اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس داظمؾ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ أُم٤م أن إذا يم٤من ظمله ذم إصقل.. ُمداظمٚم٦م:

أٟميي٧م أن شمريييد أن شمٕمٞمييد يملُمييؽ إولو يٕمٜمييل شمريييد أن شم٘مييقل إذا يميي٤من  اًمِمييٞم :

ا يييله ذم إصيييقل ٓ يٕميييذر سمٕمْميييٜم٤م سمٕمْمييي٤ًم وإذا يمييي٤من ذم اًمٗميييروع يٕميييذر سمٕمْميييٜم٤م 

سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ.. اإلظميييقان اعمًيييٚمٛمقن  سمٕمْمييي٤ًمو  ٙميييذا شمرييييد أن شم٘ميييقلع ا لصييي٦م

يٜمٓمٚم٘ميييقن ُميييـ  يييذه اًم٘م٤مقميييدة اًمريييل وويييٕمٝم٤م هليييؿ رئٞمًيييٝمؿ إول وقميييغم إـملىمٝمييي٤مو 

وًمذًمؽ ٓ دمد ومٞمٝمؿ اًمرٜم٤مص  اعمًر٘مك ُمـ ٟمّمقص ُميـ يمري٤مب ام وؾميٜم٦م رؾميقل 

واًمٕمٍمي * إن اإلٟمًي٤من ًمٗميل ظمني * إٓ اًميذيـ ًُمٜميقا وقمٛمٚميقا ﴿امو وُمٜمٝم٤م ؾمقرة 
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 ذه اًمًقرة يم٤من أص ٤مب اًمٜمٌل  ﴾ؼ وشمقاصقا سم٤مًمّمؼماًمّم٤محل٤مت وشمقاصقا سم٤محل

وشمقاصقا ﴿إذا شملىمقا صمؿ أرادوا أن يرٗمرىمقا ىمرأ أطمد ؿ  ذه اًمًقرة ٕملٞمرٝم٤م  ¢

احليييييؼ يمييييين شمٕمٚميييييؿ ويييييد اًم٤ٌمـميييييؾو واًم٤ٌمـميييييؾ أصيييييقزم  ﴾سمييييي٤محلؼ وشمقصيييييقا سم٤مًمّميييييؼم

وومروقمييييل يمييييؾ ُميييي٤م ظميييي٤مًمػ اًمّمييييقاب ومٝمييييق سم٤مـمييييؾو ومٝمييييذه اًمٕمٌيييي٤مرة  ييييل ؾميييي٥ٌم سم٘ميييي٤مء 

 ق ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م قمٛمٚمٞم٤ًم سمٕمٞمديـ ومٙمري٤ًم قمـ ومٝمؿ اإلؾميلم ومٝميًن اإلظمقان اعمًٚمٛملم ٟم

ص ٞم ٤ًمو وسم٤مًمر٤مزم سمٕمٞمديـ قمـ شمٓمٌٞمؼ اإلؾملم قمٛمٚمٞم٤ًم: ٕن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمفو 

ًمٕمٚمييؽ شمٕمٚمييؿ أٟمييف ذم زُمييـ ُم٣ميي قمييغم اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ذم ُمٍميي يميي٤من ومييٞمٝمؿ ذم 

 سمٕمض اعمرايمز احل٤ًمؾم٦م ذم إدارة اإلظمقان ؿمٞمٕم٦مو شمٕمره  ذاع

ٟميي٤م يمٜميي٧م أقمييره أن  ٜميي٤مك طمرييك قمييغم زُميي٤من اًمِمييٞم  طمًييـ اًمٌٜميي٤م دقمييقة أ ُمداظمٚميي٦م:

 ًمٚمر٘م٤مرب سملم..

وميي٢مذًا  ييؿ يٓمٌ٘مييقن  ييذا اًمييٜمص قمييغم إـملىمييف وؿمييٛمقًمفو وًمييذًمؽ ومييٜم ـ  اًمِمييٞم :

يمجنقميي٦م أو يمٓم٤مئٗمييي٦م اُميييرـ ام قمٚمٞمٜميي٤م سمييي٠من ووم٘مٜمييي٤م إمم اًمرضمييقع إمم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م 

ه اًمدقمقة وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ٥ْم أن ٟمٕمره ُمقىمػ ا نقم٤مت ُمـ  ذ

ُمـ يمٚمنهت٤م ُمـ ىمقاقمد ٤م اًمرل يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمٝم٤م ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٕم٤مُمي٦مو ومٝميذه ا ٛمٚمي٦م ٓ 

ْقز إىمرار ٤م وٓ ْقز ٟم ـ أن ٟمًٚمٙمٝم٤م وإٟمن ٟمّم  ٝم٤مو ومٜم٘مقل ُم لً وأفمـ أن 

 ذه يمٚمٛم٦م ًمـ شمٙمقن ُم ٤مر سم ٨م سملم ُمًيٚمٛملم قميغم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦مو ٟمرٕمي٤مون قميغم 

سمٕمْميي٤ًم ذم ُميي٤م اظمرٚمٗمٜميي٤م ومٞمييف سمٕمييد اًمرٜم٤مصيي و ُميي٤م اشمٗم٘مٜميي٤م قمٚمٞمييف ٓ سمييد ُمٜمييف ويٕمييذر سمٕمْمييٜم٤م 

و ذا طمٞمٜمتذ ٟمجٛمع سملم إُمر اإلْي٤مو وإُمير اًمًيٚمٌلو إُمير اإلْي٤مو  يق  يذا 

اًمرٜم٤مصيييي و إُميييير اًمًييييٚمٌل ٓ يٛمٙمييييـ ُمًييييٚمٛملم اصمٜمييييلم يرٗم٘مييييقا ذم يمييييؾ ضمزئٞميييي٦م  ييييذا 
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ُمًر ٞمؾو ومْملً إذا يمؼّمٟم٤م اًميدائرة سميلم اصمٜميلم واصمٜميلم وأرسمٕمي٦م وأرسمٕمي٦م.. إمم ًظميره ٓ 

ـ يرٗم٘مقا ذم يمؾ  ء ًمٙمـ ْي٥م أن يرٗم٘ميقا قميغم اًمرٜم٤مصي و ُمي٤م  يق قمٜميدك يي٤م يٛمٙم

أظمل اًمرأي ذم اًم٘مْمٞم٦مع يميذا ويميذاو ُمي٤م  يل طمجريؽع يميذا ويميذاو ذم اًم ٤مٟمٞمي٦م يرٗميؼ 

اًمٜمّمييي٤مئ  صميييؿ إن اشمٗم٘ميييقا ومٌٝمييي٤م  ُمٕميييف اإلضم٤مسمييي٦م إومم أٟمييي٤م قمٜميييدي يميييذا ويميييذا يرٌييي٤مدًمقا

٤م ٓم٠م يٙمٛميـ و وًمذًمؽ وم¢وإن اظمرٚمٗمقا وم٘مد اظمرٚمػ أص ٤مب اًمرؾمقل  وٟمٕمٛم٧م

ذم  ييييييذا اإلـمييييييلق  ييييييذا أوًٓو وا ٓميييييي٠م اًم يييييي٤مين اًمييييييذي ٟمٕمرومييييييف ُمييييييـ يمييييييؾ اًمييييييدقم٤مة 

اإلؾملُمٞملم اًمٞميقم هميػم اًميذيـ يٜمرٛميقن إمم ُميٜمٝم٩م اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  شم٘مًيٞمؿ اإلؾميلم 

إمم أصيييييقل ووميييييروعو ويمييييين ىمٚمٜمييييي٤م ًٟمٗمييييي٤ًم شم٘مًيييييٞمؿ اإلؾميييييلم إمم ًمييييي٥م وىمِميييييقرو  يييييذه 

اإلؾملم ُميـ طمٞمي٨م  يؿ اًمد ر هتٚمؽ اعمًٚمٛملم ودمٕمٚمٝمؿ يٌرٕمدون قمـ  )ُمٕمّمٞم٦م(

 يريدون أن ي٘مؽمسمقا. 

أن سمن قمٜمدك ُمـ صم٘م٤موم٦م وُم٤م قمٜمدي ُمـ قمٚميؿ ٓ ٟمًيرٓمٞمع أن ٟمٛمٞميز إصيقل ُميـ 

اًمٗميييروع إٓ أن ي٘مّميييد سم٤مٕصيييقل يٕمٜميييل ُمييي٤م يرٕمٚميييؼ سم٤مًمٕم٘م٤مئيييد وم٘ميييطو وًميييٞمس ُمٜمٝمييي٤م ُمييي٤م 

يرٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙمي٤ممو وطمٞمٜمتيذ اًمّميلة  يذه اًميريمـ اًم ي٤مين  يذه ٓ شميدظمؾ ذم إصيقل 

و عم٤مذاع ٕٟمف ًمٞمس هل٤م قملىمي٦م سم٤مًمٕم٘مٞميدة اعم ْمي٦مو ومٝميذا اًمر٘مًيٞمؿ شمدظمؾ ذم اًمٗمروع

ظمٓمر ظمٓمر ضمدًاو وًمذًمؽ أٟم٤م أقمره أٟمف ُم٣م قمغم سمٕمض ا نقم٤مت ىمديًن يمي٤مٟمقا 

يييدقمقن إمم شمٌٜمييل اإلؾمييلم يمييلً و ييذه  ييل دقمييقة احلييؼ: ٕن اإلؾمييلم يميين ضم٤مءٟميي٤م 

أو مج٤مقمي٦م  ٥ْم أن ٟمرٌٜم٤مهو وًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٙميـ اإلٟمًي٤من اًمٗميرد ُمي لً 

يًييرٓمٞمٕمقن أن يٓمٌ٘مييقا ضم٤مٟمٌيي٤ًم ُمٜمييف وٓ يًييرٓمٞمٕمقن أن يٓمٌ٘مييقا ضم٤مٟمٌيي٤ًم ًظمييرو ًمٙمييـ ُمييـ 

ٟم٤مطمٞميييي٦م اًمٗمٙميييير اإلؾمييييلم ْيييي٥م شمٌٜمٞمييييف يمييييلً ٓ يرجييييزأو ُميييي لً ومييييرض ؾمييييٜم٦م ُمًيييير ٥م 
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ُمٜمدوب.. إمم ًظمرهو ٓ ٟم٘مقل  ذا ُمٜمدوب ُم٤مًمف ىمٞمٛم٦مو و ذا ُمًير ٥م ُم٤مًميف ىمٞمٛمي٦مو 

ض..ل ٓو ٟم ـ ٟمدقمق إمم  ذا اإلؾملم واًمًٜم٦م ُم٤مهل٤م ىمٞمٛم٦مو قمٚمٞمٜم٤م ٟم ـ وم٘مط اًمٗمرائ

سمٙم٤مُمٚميف صمييؿ يميؾ إٟمًيي٤من ي٠مظميذ ُمٜمييف ُميي٤م ييٜمٝمض سمييف ويًيرٓمٞمع أن ي٘مييقم سميفو ومٚمييذًمؽ  ييذه 

اًمٙمٚمٛم٦م أصٌ ٧م قمٚمًن ًمٚمذيـ َي٤مرسمقن اًمًٜم٦مو أٟم٤م أدريم٧م سمٕمض رؤوس ُمـ يم٤ٌمر 

اإلظمقان اعمًٚمٛملم ُمـ سمٚمديمؿو ضمرى طمدي٨م ظمٓمػم سمٞمٜمل وسمٞمٜميف.. يمٜمي٤م ذم جمٚميس 

ضم٤مًمًييييقن قمييييغم إرض ومييييدظمؾ اًمرضمييييؾ وىمييييد اُمييييرع يمٝمييييذا اعمجٚمييييس ًمٙمييييـ ٟم ييييـ 

اعمجٚميييسو ومٌٕميييد اًمًيييلم سميييدأ يّمييي٤موم  واطميييدًا سمٕميييد واطميييد يمييين  يييق إومْميييؾو أٟمييي٤م 

ؾمييٌ ٤من ام يم٤مٟميي٧م ضمٚمًييرل ًظميير واطمييد قمٜمييد اًمٌيي٤مبو يٕمٜمييل قمييغم يًيي٤مره  ييقو ومييآظمر 

واطمييد  ييق اًمييذي يّميي٤موم ٜملو ًمٙمييـ أٟميي٤م أراىميي٥م وضمييف اًمرضمييؾ يرٚمييقن عميي٤مذاع ٕٟمييف د 

دأ يّميييي٤موم و وميييي٠مردت أن أًمّٓمييييػ وىمييييع قمييييدم دميييي٤موب ي٘مييييؿ ًمييييف أطمييييد  ييييق ؾمييييٚمؿ وسميييي

احل٤م،يـ ُمٕمف ىمٞم٤مُمي٤ًم ًميف ىمٚمي٧م ًميف يي٤م أؾمير٤مذ عمي٤م أشميك إزم وصي٤موم ٜمل: ي٘مقًميقا قمٜميدٟم٤م 

ذم اًمِمييي٤مم قمزييييز سميييدون ىمٞمييي٤ممو ويم٠مٟميييف يمييي٤من يٜمرٔمييير ُم يييؾ  يييذه اًمٙمٚمٛمييي٦م واٟمٗمجيييرو و يييق 

ظمٓمٞمييي٥م ُمًيييي٘مع ىميييي٤مل: يييي٤م أؾميييير٤مذ ٟم ييييـ أن ذم زُمييي٤من ُميييي٤م يًييييقغ ًمٜمييي٤م ٟمِمييييرٖمؾ اييييذه 

ذه ا زئٞميييي٤مت وٟمريييييد أن ٟمرقضمييييف عم ٤مرسميييي٦م اًمٌٕم ٞمييييلم واًمِمييييٞمققمٞملم اًمٗمرقمٞميييي٤مت وايييي

واٟمدومع يم٤مًمًٞمؾ ا ٤مرهو ٥ْم أن ٟميؽمك اعمًي٤مئؾ ا لومٞمي٦م..و ومًيٙم٧م أٟمي٤م طمريك 

اٟمرٝمييك ىمٚميي٧م: ييي٤م أؾميير٤مذ أي ُمًيي٠مًم٦م ًمييٞمس ومٞمٝميي٤م ظمييله طمرييك ٟمييؽمك اًمٌ يي٨م ومٞمٝميي٤مع أٓ 

نّي شمٕمٚمؿ أن  ٜم٤مك.. و ق رضميؾ ُم ٘ميػ إمم درضمي٦م يمٌيػمةو أٓ شمٕمٚميؿ أن  ٜمي٤مك ُميـ يٗم

ٓمٞمٌيييي٦م ٓ إًمييييف إٓ ام سميييين يًيييي٤موي اًمنمييييكع ومٞم٘مييييقل: ٓ إًمييييف إٓ ام أي ٓ اًمٙمٚمٛميييي٦م اًم

ُمٕمٌيييقد إٓ امع .. ٓ ُمٕمٌيييقد إٓ ام واعمٕمٌيييقدات اًمريييل شمٕمٌيييد ُميييـ دون ام ىمييييديًن 
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وطمييدي ٤ًمو وأذيميير احليي٤م،يـ سميي٠من  ييذا اًمرٗمًييػم ىميي٤م  ووييلل: ٕن اعمنميييملم ذم 

ؼ اًمًيينوات وإرض ًمٞم٘مييقًمـ امو وميي٢مذًا  ييؿ اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ إذا ىمٞمييؾ هلييؿ ُمييـ ظمٚميي

َيُذوا ﴿ُم١مُمٜمقن سم٤ممو ًمٙمـ ُميع ذًميؽ طمٙميك ام قميٜمٝمؿ وم٘مي٤مل قميز وضميؾ:  ـَ اخت  ِذي َواًم ي

ك ٤م إِمَم ام ِ ُزًْمٗمَي سُمقٟمَي ٓ  ًمُِٞمَ٘مرك ٌُُدُ ْؿ إِ ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمِٞم٤َمَء َُم٤م َٟمْٕم ومٝميؿ ذم اًمقىمي٧م  [5]الزمد::﴾ُِم

 3ًهلييي٦مسمييي٤مًملت واًمٕميييزى وُمٜمييي٤مة اًم ٤مًم ييي٦م إظميييرى اًميييذي ي١مُمٜميييقن سمييي٤مم رسمييي٤ًم ي١مُمٜميييقن 

ُيٕمٌيييدون ُميييـ دون ام شمٌييي٤مرك وشمٕمييي٤مممو وًميييذًمؽ رسمٜمييي٤م قميييز وضميييؾ طمٙميييك ذم اًم٘ميييرًن 

ونَ ﴿قمٜمٝمؿ  رَْٙمؼِمُ ًْي ٓ  ام ُ َي َف إِ َذا ىِمٞميَؾ هَلُيْؿ ٓ إًِمَي
٤مُٟمقا إِ ُيْؿ يمَي وىمي٤مًمقا:  [53]الصدااات:﴾إِس 

ًدا إِن   َي ﴿
هَلًي٤م َواطمِي
٤مٌب َأضَمَٕمَؾ أهِلَي٦َم إِ ٌء قُمجَي ٕسيؿ طم٘مٞم٘مي٦م ومٝمٛميقا  [3]::﴾َذا ًَمٌَمْي

اعمٕمٜميييك اًمّمييي ٞم  هليييذه اًمٙمٚمٛمييي٦م هميييػم ومٝميييؿ سمٕميييض اعمًيييٚمٛملم اًمٞميييقم هلييي٤م )اٟم٘مٓمييي٤مع( 

اًمقضمييقد إٓ ام يمٚمٛميي٦م سم ييؼ راطميي٧م ُمييـ سميي٤مل يم ييػم يييـ يمرٌييقا ذم  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م ذم 

رؾم٤مئؾ ُمٓمٌققم٦م قمٜمدٟم٤م ذم دُمِمؼو وؾمٛمٕمٜم٤م  ذا اعمٕمٜمك اًم٘م٤م   ٜم٤م أيم ر ُميـ ُميرةو 

 ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م ٓ إًمييف إٓ ام ُمٕمٜم٤م يي٤م ٓ ُمٕمٌييقد سم ييؼ إٓ ام ىمٚميي٧م أٟميي٤م ًمٚمِمييٞم : ُميي٤م  وميي٢مذاً 

رأيؽ ومٞمف ٟم٤مس ف٤مًمٗمقٟم٤م طمرك ذم شمٗمًػم ٤م ٓ سمي٠مسع ىمي٤مل: ٓ سمي٠مس سميس ي٘مقًميقا ٓ 

إًمف إٓ امو ٟم ـ سمدٟم٤م ٟمرقضمف ًمٚمِمٞمققمٞملم واًمٌٕم ٞميلم.. إمم ًظميرهو ىمٚمي٧م: يي٤م أؾمير٤مذي 

ن يميؾ ُمي٤م شميراه سمٕمٞمٜميؽ ومٝميق امو  يؿ اًميذيـ ُمـ شمريد أن شمرقضمف سم٠مُم ي٤مهلؿ ييـ ي٘مقًميق

يٗمنيييون ٓ إًميييف إٓ ام ٓ ُمٕمٌيييقد إٓ امو ومٚميييذًمؽ إُمييير ظمٓميييػم يييي٤م أظم٤مٟمييي٤م اًمٙميييريؿو 

يٕمٜميييل ا يييله ضميييذري أؾمييي٤مي ا يييله ذم اًمٕم٘مٞميييدةو ا يييله ذم اًميييدقمقة سميييلم 

 مج٤مقم٦م اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م  ذه وسملم ا نقم٤مت إظمرى.

يملُميييل أين أٟمييي٤م قمٜميييدُم٤م ىمٚمييي٧م أن  ٜمييي٤مك يٕمٜميييل يٌيييدوا اًميييذي وُمٝميييؿ ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:
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 ظملوم٤مت ذم اًمٗمروع يم٠مٟمف يمن ىمٚم٧م أٟمف..

 وىمٚم٧م ظملوم٤مت ُم٤مذاع اًمِمٞم :

أن  ٜم٤مك سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م يمٜم٧م أشمٙمٚمؿ وُمي٤م يمٜمي٧م أىمّميد ُميٜمٝم٩م يم٠مٟميف  ُمداظمٚم٦م:

 وُمٝمؿ أٟمف ٟم ـ ٟم٘مر ؿ قمغم يمؾ ُم٤م  ؿ أن قمٚمٞمف..

 ... اًمِمٞم :

 يٕمٜمل ُمـ إُمقر.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ شمٌٜمييل قمييغم  ء ًمييٞمس ًمييف أصييؾو ًمييٞمس  ييذا  ييق اًمٗمٝمييؿو  اؾمييٛم  زمو اًمِمييٞم :

اًمٗمٝمييؿ  ييق ىمٚميي٧م أٟميي٧م أن اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ُمييـ أ ييؾ اًمًييٜم٦م وىمٚميي٧م ا ييله ذم 

 اًمٗمروع ًمٞمس ذم إصقل.

 ُمع ُمـع  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ومٝمٛمٜم٤مو ُمع  ١مٓء ا نقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم. اًمِمٞم :

 ُمع ىم٤مدهتؿع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع اًمِمٞم :

 ٤مدهتؿو يٌدو أن  ذا اًمذي..أٟم٤م د أىمؾ ُمع ىم ُمداظمٚم٦م:

اإلظمقان اعمًٚمٛملم ي٤م أؾمر٤مذ.. اإلظميقان اعمًيٚمٛملم ٓ ُي٘مّميد ايؿ  يذا  اًمِمٞم :

اًمٓمٗمييؾ وذاك اًمِميي٤مب إمم ًظمييره.. ي٘مّمييد ُمييٜمٝم٩م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ يرسمييقن 

 قمٚمٞمف أشم٤ٌمقمٝمؿو  ذا  ق اعم٘مّمقد.



 رأي العالمة األلباني يف فكز حمند سزور -------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

778 

  ٜم٤م يم٤من سم٤مًمٗمٝمؿ اظمرلهو يٕمٜمل أٟم٤م ٓ ... ُمداظمٚم٦م:

طمييد قمٜمييدُم٤م يييرٙمٚمؿ يييرٙمٚمؿ ويٙمييقن قميي٤مره ُمييٜمٝمجٝمؿو يييرٙمٚمؿ يٕمٜمييل اًمقا ُمداظمٚميي٦م:

 سم٤مؾمؿ اعمٜمٝم٩م وًمٞمس سم٤مؾمؿ إؿما٤مص.

ًمٞمس  ٜم٤مك ومٝمؿ ظمٓم٠م وٓ ُم١ماظمذة ٟمريد أن ٟم ٙمل سمٍماطم٦م.. ذم شمٕمٌػم  اًمِمٞم :

 ا ٓم٠م.

 ـمٞم٥م ضمزاك ام ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اؾمٛم  زم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمرٕمٌػم ا ٓم٠م يٗمٝمؿ ظمٓم٠مك. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥م ًمٙمييـ عمييي٤م يٙمييقن اًمرٕمٌييػم صيي ٞم  واًمٗمٝميييؿ يٙمييقن ظمٓميي٠م ُيّمييي    ًمِمييٞم :ا

اًمٗمٝمؿو ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمرٕمٌػم ظمٓم٠م واًمٗمٝمؿ ص ٞم  طمٞمٜمتذ ُيّمي   اًمرٕمٌيػم وميل 

ْييييييقز أن ٟم٘مييييييقل ا ييييييله سمٞمٜمٜميييييي٤م وسمييييييلم اإلظمييييييقان اعمًييييييٚمٛملم ومرقمييييييلو اإلظمييييييقان 

ٙمؿ اعمًٚمٛملم  ؿ ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م..ل ٓو ومٝمؿ َي٤مرسمقن أ ؾ اًمًٜم٦م وي٘مقًميقن دقميقشم

 أن شمٗمرقو ٟم ـ قم٤م ٟم٤م ؿ ذم ؾمقري٤م و ٜم٤م..

 وي٘مقًمقن ًمٜم٤م يمذًمؽ ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥م سميي٤مرك ام ومٞمييؽ.. ومٝميي١مٓء اًمييذيـ ي٘مقًمييقن  ييذا اًمٙمييلم ًمييٞمس  ييذا  اًمِمييٞم :



 رأي العالمة األلباني يف فكز حمند سزور -------------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

779 

 اًمٓمٗمؾ اإلظمقاٟمجل ٓو  ؿ اًم٘م٤مدة اًمذيـ ي٘مقدون أُم ٤مل  ١مٓء اًمِم٤ٌمب.

ٜمي٧م سمّميدد صيقرة يٕمٜمل أٟم٤م ُمرة أظمرى وأظمػمًا عم٤م يمٜمي٧م شميرٙمٚمؿ وم٠مٟمي٤م يم ُمداظمٚم٦م:

ُمرشمًيييٛم٦م ذم ذ ٜميييل أشمٙمٚميييؿ قميييـ أسيييؿ  يييؿ ًمٞمًيييقا يمٚمٝميييؿ يميييذًمؽ وأسيييؿ سمٞميييٜمٝمؿ ومتييي٦م 

صيييييٖمػمة  ييييي١مٓء اًميييييذي يمٜمييييي٧م أىمّميييييد ؿو وإٓ ٟم يييييـ د ٟم٘مييييير ؿ قميييييغم حمييييي٤مًمٗمرٝمؿ 

بييي٤مًمٗمٝمؿ ُميييع اًمٌٕم ٞميييلم ود ٟم٘مييير ؿ قميييغم دظميييقهلؿ آٟمرا٤مسمييي٤مت ود ٟم٘مييير ؿ قميييغم 

ـ ي٘ميييقل  يييذا شم٠موييييؾ إؾمييينء وٓ اًمّميييٗم٤متو  يييذه د ٟم٘مييير ؿ قميييغم ذًميييؽو ويميييؾ ُمييي

  ق...

 وشم٘مر ؿ قمغم اعمذ ٌٞم٦مع اًمِمٞم :

 وٓ ٟم٘مر ؿ قمغم اعمذ ٌٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ويمؾ ُمـ قمغم ديٜمف ام يٕمٞمٜمفع اًمِمٞم :

 وًمـ ٟم٘مر ؿ قمغم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م  ١مٓء  ؿ اإلظمقان اعمًٚمٛملم. اًمِمٞم :

ُميييداظمؾ ًظميييير: يمٚمٛميييي٦م ييييي٤م ؿمييييٞم  أرييييد أن أطمٙمٞمٝميييي٤م ًمييييعخ.. أطمييييد ىميييي٤مدة اإلظمييييقان 

ده أٟمييي٤م وأطميييد اإلظميييقة طمريييك يِميييٗمع ٕظميييل ذم وفمٞمٗمييي٦م ُمٕمٞمٜمييي٦م اعمًيييٚمٛملم ذ ٌٜمييي٤م قمٜمييي

فمٚمٛمييقا ومٞمٝميي٤م رئٞمًييفو وميي٠مشمٙمٚمؿ سميي٤مًمرٚمٞمٗمقن رومييع اًمرٚمٞمٗمييقن وشمٙمٚمييؿ ُمييع ُمييدير أظمييل  ييذا 

اًميذي أٟمي٤م ذا ي٥م إًمٞمييف أٟمي٤م وأظميل وم٤مًمييذي قميغم اًمرٚمٞمٗميقن أىميقل ًمييف: وًمٙميـ  يذا اًمييذي 

ف: يي٤م أٟم٧م شمِمٗمع ًمف  ذا ؾمٚمٗملو وم٘م٤مل ًمف: أقمقذ سم٤مم ُمٕم٘مقلع ىم٤مل ًمف: ؾمٚمٗملو ىم٤مل ًم

أسمق راُمز أٟم٧م ُمـ ُمرك ؾمٚمٗملع أٟم٤م أقمرومؽ ُمـ اًمدقمقةو يمٞمػ أٟمي٧م ؾميٚمٗمل  تع 
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ٓ وام إذا يم٤من ؾمٚمٗمل وم٠مٟم٤م ُمش ُمٕمفو ـمٞم٥م اًمًلم قمٚمٞمٙمؿ وأهمٚمؼ اًمرٚمٞمٗمقن..  ذا 

 يّمػمع

 ي٤مم ىمٞمٛمقا اًمّملة. اًمِمٞم :

ومٞمف قمٜمدي ـمٌٕم٤ًم ؾم١مال ُمقضمف ًمعخ طميقل سمٕميض اإلظميقة اعمقضميقديـ  ُمداظمٚم٦م:

ٕميييض اًميييدقم٤مي٤مت وٓ ٟمٕميييره ُميييدى صييي رٝم٤مو ُم يييؾ ؾميييٗمر وهميييػمه ذم اًمًيييٕمقدي٦م ذم سم

 ٟم٤مس ؿم٤ٌمب.

 اًمِمٞم  ؾمٗمر احلقازمع ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿ وؾمييٚمنن اًمٕمييقدة و ييذا أٟمييف هلييؿ صييٚم٦م ُمٌيي٤م ة ُمييع اًمِمييٞم  حمٛمييد  ُمداظمٚميي٦م:

هورو ومٝمؾ ذم قمٚمٛمؽ أٟم٧م أن  ذا اًمٙملم يٕمٜمل ص ٞم ع سمؾ أىمقل قمغم ُمٜمٝمجف 

 يٕمٜمل اًمذي يًػم قمٚمٞمف أنع

 ُم٤ٌم ة أٟم٤م ٓ أقمرومٝمؿ طمرك  ؿ.وام صٚم٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أصلً ُم٤م أىمدر أومٞمدك ذم  ذا اًم١ًمالو أقمرومٝمؿ يٕمٜمل أٟم٤م أىمرأ يمر٤مسم٤مهتؿ  ُمداظمٚم٦م:

وُمييـ اًمييكم شمٕمجٌٜمييل يمر٤مسميي٤مهتؿ وأ ـمييرٝمؿ يميين يٕمجٌٜمييل ًظمييرونو أُميي٤م صييٚم٦م ُمٌيي٤م ة 

  ٙمذا يمن ىمٚم٧م ٓ أقمٚمؿ  ذا يٕمٜمل.

قضميقديـ  ٜمي٤مك أو ُميـ طمرك يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض ـملب اًمٕمٚميؿ اعم ُمداظمٚم٦م:

سمٕمييض اًمِميي٤ٌمب سمِمييٙمؾ قميي٤مم  يي١مٓء اًمنييوريلم ٟمٕمييؿو ٟم ييـ يميين ٟمًييٛمع يٕمٜمييل طمرييك 

 يرٌلم..

 إيم ر ذم اًمٕمٛمرة وضم٤مي٥م طمدي ٤ًم. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿو يمٜم٧م أٟم٤م  ٜم٤م ىمٌؾ صملصم٦م أؾم٤مسمٞمع أو أرسمٕم٦م أؾم٤مسمٞمع شم٘مري٤ًٌم. ُمداظمٚم٦م:

١مٓء وام يييي٤م أظميييل  يييذه اعمّميييٞم٦ٌم يٕمٜميييل طمريييك ذم سمريٓم٤مٟمٞمييي٤م يٕمٜميييلو  ييي ُمداظمٚمييي٦م:

اإلظمييييقة اًمًييييٚمٗمٞملم ذم اًم٘ميييي٤مرة اهلٜمدييييي٦م سمٞمييييٜمٝمؿ أخ ـمٞميييي٥م اؾمييييٛمف ُمٜمييييقرو أن صيييي٤مر 

ٜمٗمقا و ٙميييذا ييييرؿ اًمرٕم٤مُميييؾ ُمٕمٝميييؿو و ييي١مٓء  اؾميييٛمٝمؿ اعمٜمقرييييقنو  ٙميييذا يٕمٜميييل ُصييي

 هوريقن و ١مٓء يمذا و ١مٓء يمذا..

 أًم٤ٌمٟمٞمقن. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿع  ُمداظمٚم٦م:

 أًم٤ٌمٟمٞمقنع ُمداظمٚم٦م:

ٜمي٤مك شم٘مي٤مرب ذم أراء ًمٙميـ ٟمٔميرة يمٚمٝمي٤م يي٤م أظميل ُمّميٞم٦ٌمو يٕمٜميل شميرى   ُمداظمٚم٦م:

 يم٠مس٤م ظمٚمٗمٞم٦م واطمدة قمـ صم٤مٟمٞم٦م أول ُم٤م شمً٘مط شمرى أٟمف ُمِم قنو وُم٤م شمٕمره عم٤مذاع 

أزيد يمذًمؽ يٕمٜمل عم٤م قمٚمٛمٜم٤م ذم سمٕمض إُمقر ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ ظمٓمي٥م  ُمداظمٚم٦م:

 يي١مٓء اإلظمييقة أو دروس  يي١مٓء اإلظمييقة اًمييذي  ييق ؾمييٚمنن اًمٕمييقدة واًمِمييٞم  ؾمييٗمر 

ٝمجيي٤ًم واطمييدًا  ٜميي٤مكو أسييؿ مجٕمييقا سمييلم صملصميي٦م ييي٤م ؿمييٞم  وهمييػمه يييـ يميي٤مٟمقا يٜمٝمجييقن ُمٜم

اعمييييٜمٝم٩م واًمًييييٚمٗمل واًمٓمري٘ميييي٦م اإلظمقاٟمٞميييي٦م واًمٓمري٘ميييي٦م اًمرٌٚمٞمٖمٞميييي٦م اًمييييذيـ  ييييؿ رضميييي٤مل 

 اًمرٌٚمٞمغو يٕمٜمل مجٕمقا سملم  ١مٓء اًم لصم٦م اًمٓمرق ذم ُمٜمٝمجٝمؿ  ؿ.
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رأي اًمِمييييٞم   وام ـم٤معميييي٤م ذيمييييرت اإلظمييييقة  ييييق يمييييذًمؽ أطميييي٥م أؾمييييٛمع ُمداظمٚميييي٦م:

 سمٙمر٤مسم٤مت 

 ُمـع اًمِمٞم :
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 وحم٤م،ات اًمِمٞم  ؾمٗمر وؾمٚمٞمنن اًمٕمقدةو ُم٤م رأيٙمؿ ذم يمر٤مسم٤مهتؿع ُمداظمٚم٦م:

وام أٟم٤م ؾمٛمٕم٧م ًمف سمٕميض إ ـمي٦م ذم وىمي٧م اًمٗمرٜمي٦مو أٟمي٤م يمٜمي٧م ُمٕمجي٥م  اًمِمٞم :

 ا٤م.

وأٟم٤م يمذًمؽ طمرك ضمٞم٧م  ٜم٤م أسم ٨م طم٘مٞم٘م٦م  ٜم٤مك ُم٤م ٟمٗمدت يٕمٜميل يمري٥م  ُمداظمٚم٦م:

 ب اًمٖمرسم٤مء.اًمِمٞم  ؾمٚمنن اًمٕمقدة قمٜمده يمر٤م

 قمٜمدي صٗم٦م اًمٖمرسم٤مء. اًمِمٞم :

 صٗم٦م اًمٖمرسم٤مء واًمٖمرسم٤مء إوًمقنع ُمداظمٚم٦م:

 اًمٖمرسم٤مء ٓ أدري  ؾ ًمٞمس قمٜمدي أو ُم٤م ىمرأشمف. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أُم٤م صٗم٦م اًمٖمرسم٤مء ىمرأشمف. اًمِمٞم :

 ويمٞمػ وضمدشمفع ُمداظمٚم٦م:

يمريي٤مب ضمٞمييد  ييق ًمٙمييـ ومٞمييف سمٕمييض اًمٜم٘ميي٤مط ُمييـ اًمرٕمٛمييٞمؿ  ييذاو يٕمٜمييل يمييؾ  اًمِمييٞم :

ويمؾ ا نقم٤مت سمايػمو ُميع أٟميف ييرٙمٚمؿ قميـ اًمٗميرق اًمريل ضمي٤مء ذيمر ي٤م ذم اعمًٚمٛملم 

احليييدي٨م وشمٙمٚميييؿ سمّميييقرة ظم٤مصييي٦م قميييـ اًمٗمرىمييي٦م اًمٜم٤مضمٞمييي٦م ومٝميييق يٍميييح ُمييي لً أن أشمٌييي٤مع 

اعمييذا ٥م إرسمٕميي٦م قمييغم اًمًييٜم٦مو عميي٤مذا أٟميي٤م صيي٤مر قمٜمييدي رد ومٕمييؾ ُمييـ يمٚمٛمرييؽ  ييذهع 

إئٛميي٦م ٕٟمييف  ييق ْٕمييؾ اعمييذا ٥م إرسمٕميي٦م قمييغم اًمًييٜم٦مو أشمٌيي٤مع اعمييذا ٥م إرسمٕميي٦م.. 

إرسمٕميي٦م قمييغم اًمًييٜم٦مو ًمٙمييـ إشمٌيي٤مع اًمٞمييقم وييد اًمًييٜم٦مو وٓ سمييد أن قمٜمييديمؿ أظمٌيي٤مر ُميي٤م 
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اًميييذي يّميييػم سميييلم اًمٕميييرب  ييي١مٓء اًميييذيـ ٤ْم يييدوا ذم أومٖم٤مٟمًييير٤من وؿميييدة شمٕمّمييي٥م 

إومٖمييي٤مٟمٞملم ًمٚمٛميييذ ٥م احلٜمٗميييلو يٕمٜميييل سمٖميييّض اًمٜمٔمييير قميييـ اًمقاىميييع اعمييي١مد ذم ؾميييٌٞمؾ 

٦م سمييي٤مًمرل  يييل أطمًيييـو اًمر٘مييي٤مرب  يييذا ظمٓمييي٠مو ْييي٥م سمٞمييي٤من اًمقاىميييع وحم٤موًمييي٦م اعمٕم٤م ييي

وم٤مًم٘مقل سم٠من أشم٤ٌمع اعمذا ٥م إرسمٕم٦م اعم٘مٚمديـ اًمٞمقم ًمعئٛم٦م  ؿ قمغم اًمًٜم٦م..ل  ذا 

 ُمـ أيمؼم إظمٓم٤مء.

 (00: 56: 12/   356) اهلدى والنور /  
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 زأٖ الصٔخ فٔنا ٓطنٙ بالطسّزٓني

يٕمٜمييل ومٞمييف سمٕمييض ا نقميي٤مت ُميي٤م يًييٛمك سم٤مًمنييوريلمو يٕمٜمييل يزقمٛمييقن  ُمداظمٚميي٦م:

اًمًييٚمٗمٞم٦م واإلظمييقان وم ّمييؾ ٟم٘ميي٤مش ذم ظمّمييقص  ييذا وىمٚمٜميي٤م  ييذا سميي٠من ا ٛمييع سمييلم 

يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدقمقة ًمٜم٤م يٕمٜمل زي ُم٤م شم٘مقل يمقيمرٞمؾو ومرددٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٠من  ذا تٞمٞمع 

 ًمٚمديـ ومل يٜمٌٖمل ذًمؽو ومٜمريد ُمـ اًمِمٞم  شمقوٞم  ذم ذًمؽ أيم رع

قميغم يميؾ ٟم يـ ٟمًيٛمع سم٤مًمنيوريلم وٓ ٟمٕميره قميٜمٝمؿ ؿميٞمت٤ًمو ومٝميؾ  ٜمي٤مك  اًمِمٞم :

ٟمدرؾمييف ومٜمجٞميي٥م قمٜمييف: ٕن ا ييله أن ذم اًمًييٕمقدي٦م قمييغم   ء ُمًييٓمقر طمرييك

أؿميده ُميع إؾميػ وأظمِمييك أن يٙميقن ظملومي٤ًم قميغم إىمييؾ سمٕمْميف ظملومي٤ًم ًمٗمٔمٞمي٤ًمو أُميي٤م 

إذا يم٤من  ٜم٤مك ُمـ ي٘مقل يٛمٙمـ ا ٛمع سميلم اًمًيٚمٗمٞم٦م واإلظمقاٟمٞمي٦م ومٝميذا يمي٤م ٛمع سميلم 

اًمّميييقاب وا ٓمييي٠م إن د أىميييؾ سميييلم اهليييدى واًمْميييللو ومييي٤معمٜمٝم٩م اًمًيييٚمٗمل ًميييٞمس ًميييف 

ديؾو وٓ يٛمٙميييـ اإلؾمرٕم٤موييي٦م قمٜميييف سمٌميييء ًظمييير أو أن ُييييدظمؾ ومٞميييف ُمييي٤م قمٚمٞميييف سمٕميييض سمييي

 إطمزاب إظمرى يم٤مإلظمقان اعمًٚمٛملم.

وم٠مٟم٤م أىمقل سمٛم يؾ  يذه اعمٜم٤مؾمي٦ٌم يم يػمًا أىميقل إن ُميٜمٝم٩م دقميقة اإلظميقان اعمًيٚمٛملم 

شم٘ميييقم قميييغم يمٚمٛمريييلم اصمٜمريييلم وميييٞمن ومٝمٛمريييف سمرجرسمريييل  يييذه اًمٓمقيٚمييي٦مو و يييل: يمرّيييؾ صميييؿ 

ٜم٤مس صمؿ صمّ٘مٗمٝمؿو أُم٤م دقمقشمٜمي٤م ومٝميل دقميقة اًمرؾميقل قمٚمٞميف اًمًيلم صمّ٘مػ.. يمرّؾ مّجع اًم

و ل صمّ٘مػ صمؿ يمرّؾ.. صمّ٘مػ قمّٚمؿ ادع صمؿ امجع اًمٜم٤مس قمغم  ذه اًمدقمقة اًمّم٤محل٦مو 
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أُم٤م أن ٟمجٛمع اًمٜم٤مس قمغم قمجر ؿ وسمجر ؿو قمغم  دا ؿ وولهلؿو صميؿ ٟم ي٤مول 

ف رؾميقل أن ٟم ّ٘مٗمٝمؿ وأن ٟمٛمٞمّز هلؿ اهلدى ُمـ اًمْملل ومٝمذا أوًٓ ظمله ُمي٤م اسمريدأ سمي

دقمقشمييفو وصم٤مٟمٞميي٤ًم  ييذا أُميير ٓ صمٛمييرة ًمييف: ٕٟمٜميي٤م ٟمييرى طمرييك سمٕمييض إظمقاٟمٜميي٤م اًمييذيـ  ¢ام 

يميي٤مٟمقا ُمٕمٜميي٤م قمييغم اعميييٜمٝم٩م اًمًييٚمٗمل عميي٤م اؿمييرٖمٚمقا سمرٙمرٞميييؾ اًمٜميي٤مس ودمٛمييٞمٕمٝمؿ ٟمًيييقا 

دقمييييقهتؿو وومٚميييي٧م زُميييي٤مم إُميييير ُمييييـ سمييييلم أيييييدهيؿ وأصيييي٤ماؿ ُميييي٤م أصيييي٤مب اإلظمييييقان 

ٓ أىمييي٤مُمقا دوًمييي٦م وٓ اعمًيييٚمٛملم طمٞمييي٨م ُم٣مييي قمٚميييٞمٝمؿ ٟم يييق ىميييرن ُميييـ اًمزُمييي٤من و يييؿ 

طم٘م٘ميييقا يمٚمٛمييي٦م أطميييد رؤوؾميييٝمؿ اًميييذي ىمييي٤مل: أىمٞمٛميييقا دول اإلؾميييلم ذم ىمٚميييقسمٙمؿ شم٘ميييؿ 

ًمٙميؿ ذم أروييٙمؿو ومييل  ييؿ أىميي٤مُمقا دوًميي٦م اإلؾمييلم ذم ىمٚمييقاؿ وٓ  ييؿ أىميي٤مُمقا دوًميي٦م 

اإلؾميييلم ذم أرويييٝمؿو اًمًييي٥ٌم ُميييـ أطميييدث ذم أُمرٟمييي٤م  يييذا ُمييي٤م ًميييٞمس ُمٜميييف ومٝميييق ردو 

لًٓ وأن يييذ ٥م شمٕمٌييف ؾمييدًا ًمييذًمؽ وًمييذًمؽ ومٕم٤مىمٌيي٦م ُمييـ فيي٤مًمػ اًمًييٜم٦م أن يييزداد ويي

ٟم ـ ٟم٘ميقل يميؾ احلريمي٤مت ويميؾ اًميدقمقات اًم٘م٤مئٛمي٦م اًمٞميقم قميغم إرض اإلؾميلُمٞم٦م 

أٟم٤م أقمؼم قمٜمٝم٤م سمرٕمٌػم ٟمٔم٤مم قمًٙمري ذم سمٕمض اًمٌلد ُمٙم٤مٟميؽ راوحو  يؿ ير ريميقن 

ويٜمِميٓمقن ويٗمٕمٚميقن ويٗمٕمٚميقن ًمٙمييـ ذم ُمٙمي٤مسؿ ٓ ير٘ميدُمقن  يذا إن د يريي٠مظمرواو 

احلٛميييد م ىميييد هميييػّمت اًمٕمييي٤مد اإلؾميييلُمل يمٚميييف طمريييك  سمٞميييٜمن دقميييقة اًمًيييٚمػ اًمّمييي٤مًم 

سمٕمض  ١مٓء اًمذيـ يٍمون قمغم اٟمرٝم٤مج همػم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  وم٘مد صٚم ٧م 

قم٘مٞمدة اًمٙم ػميـ ُميٜمٝمؿ سمًي٥ٌم اًميدقمقة اًمًيٚمٗمٞم٦مو ومٕمروميقا ُمي٤م ْي٥م م قميز وضميؾ ُميـ 

اًمّمٗم٤مت سمٕمد أن يم٤مٟمقا ضم٤م ٚملم ا٤مو وقمرومقا اًمًٜم٦م اًمّم ٞم ٦م ُمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م سمٕمد أن 

قمقن إمم اًمًييٜم٦م قمييغم صيي رٝم٤م وقمييغم ُميي٤م ومٞمٝميي٤م ُمييـ وييٕمػ ٓ يّميي  ٟمًييٌرف يميي٤مٟمقا يييد

و ٙمييذاو ًمييذًمؽ ٓ يٛمٙمييـ أن ٟمرّمييقر ا ٛمييع سمييلم اعمييٜمٝم٩م اًمًييٚمٗمل  ¢إمم اًمٜمٌييل 
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 واعمٜمٝم٩م ًمٜم٘مؾ أن ا ٚمٗملو و ذا ًظمر ا قاب واحلٛمد م رب اًمٕم٤معملم.

 (00:  15: 51/   699) اهلدى والنور / 
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 زأٖ العالم٘ األلباىٕ 

 ٔنا ٓطنٙ بفكُ الْاقعف
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 فكُ الْاقع

إن احلٛمد مو ٟم ٛمده وٟمًرٕمٞمٜمف وٟمًرٖمٗمرهو وٟمٕمقذ سم٤مم ُمـ  ور أٟمٗمًيٜم٤م وُميـ 

 ؾمٞمت٤مت أقمنًمٜم٤مو ُمـ هيده ام ومل ُمْمؾ ًمفو وُمـ يْمٚمؾ ومل  ٤مدي ًمف.

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ام وطمده ٓ  يؽ ًمف.

 وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

يقؿميييؽ إُمييييؿ أن شميييداقمك قمٚمييييٞمٙمؿو يميييين  »ي٘مييييقل:   حمٛميييداً ومييي٢من رؾمييييقل ام

 .«شمداقمك إيمٚم٦م إمم ىمّمٕمرٝم٤م 

ـُ يقُمتٍذع  وم٘م٤مل ىم٤مئٌؾ: وُمـ ىمٚم٦ٍم ٟم 

سميييؾ أٟميييرؿ يقُمتيييٍذ يم يييػمو وًمٙميييٜمٙمؿ هم ييي٤مء يمٖم ييي٤مء اًمًيييٞمؾ: وًمٞمٜميييزقمـ ام ُميييـ  »ىمييي٤مل: 

 .«صدور قمدويمؿ اعمٝم٤مسم٦م ُمٜمٙمؿو وًمٞم٘مذومـ ام ذم ىمٚمقسمٙمؿ اًمق ـ 

ع وم٘م٤مل ىم٤مئٌؾ: ي٤م رؾمقل ـُ  امل وُم٤م اًمق 

 .(7)«طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا ٞم٦م اعمقت  »ىم٤مل: 

                                                           

 (.958)ص «اًمّم ٞم ٦م  »طمدي٨ٌم ص ٞمٌ و شمراه خمرضم٤ًم ذم  (7)
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 ّاقع املطلنني:

ذم  -سم٠مىمقى ُمٔم٤م ره وأضمغم صقره -ىمد دمغم  ذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ

اًمٗمرٜميييي٦م اًمٕمٔمٞمٛميييي٦م اًمرييييل ،سميييي٧م اعمًييييٚمٛملم: ومٗمرىميييي٧م يمٚمٛمييييرٝمؿو وأو ٜميييي٧م قمييييزُمٝمؿو 

 وؿمر٧م )صٗمقومٝمؿ(.

قميدٍد يمٌيػٍم ُميـ اًميدقم٤مة  وًم٘مد أص٤مب ـمرٌه ُمـ  يذه اًمٗمرٜمي٦م اًم٘م٤مؾميٞم٦م ضميذر ىمٚميقب

قمييييغم أٟمٗمًييييٝمؿو ومّميييي٤مر سمٕمْمييييٝمؿ  -وًمعؾمييييػ اًمِمييييديد-وـمٚمٌيييي٦م اًمٕمٚمييييؿ: وم٤مٟم٘مًييييٛمقا

 )يرٙمٚمؿ( ذم سمٕمٍضو واًمٌٕمض )أظمر( يٜم٘مد اًم٤ٌمىملمو ويرد قمٚمٞمٝمؿ... و ٙمذا...

ُ٘ اذتل بالسد:  معسف

وًمٞم٧ًم شمٚمؽ اًمردود )جمردة(و أو  ٤مشمٞميؽ اًمٜم٘ميدات )وطميد ٤م(: سمْمي٤مئرٍة أطميدًا 

قاًء ُميٜمٝمؿ اًميرادُّ واعميردود قمٚمٞميفل ٕن احليؼ يٕميره سمٜميقره ُمـ  ي١مٓء أو أوًمتيؽو ؾمي

قمٜميييد أ يييؾ اإلٟمّمييي٤مهو وًميييٞمس قمٜميييد ذوي اًمرٕمّمييي٥م  -ودٓئٚميييفو ٓ سم ٤ميمٞميييف وىم٤مئٚميييف

: وإٟمن اًمذي يْمػم أوًمتؽ أو  ١مٓء:  ق اًمٙملم سمٖميػم قمٚميؿو وإًم٘مي٤مء -وآقمر٤ًمه

 اًم٘مقل قمغم قمقا ٜمفو واًمرٙمٚمؿ سمٖمػم طمؼ قمغم قم٤ٌمد املل

 :« فكُ الْاقع »مطأل٘ 

ُمًيييي٤مئٌؾ ؿمييييرك:  -أصمٜميييي٤مء شمٚمييييؽ اًمٗمرٜميييي٦م اًمٕمٛمٞميييي٤مء اًمّميييينء اًمييييٌٙمنء -وًم٘مييييد أصمييييػمت

أضمقسمييي٦م قمٚمٛمٞمييي٦م قمٚمٞمٝمييي٤م: سم ٛميييد ام  -طمٞمٜمٝميي٤م-وم٘مٝمٞميي٦ٌمو وُمٜمٝمجٞمييي٦مو ودقمقيييي٦مو ويمييي٤من ًمٜمييي٤م

 ؾمٌ ٤مٟمف وُمٜمرف.

وُميييـ اعمًييي٤مئؾ اًمريييل أقم٘مٌييي٧م شمٚميييؽ اًمٗمرٜمييي٦مو ويم ييير ا يييقض ومٞمٝمييي٤م: ُمييي٤م اصيييٓمٚم  
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 لل«وم٘مف اًمقاىمع  »)اًمٌٕمُض( قمغم شمًٛمٞمرف سمي 

ٟميي٤م ٓ أظميي٤مًمػ ذم صييقرة  ييذا اًمٕمٚمييؿ اًمييذي اسمرييدقمقا ًمييف  ييذا آؾمييؿو أٓ و ييق وأ

: ٕن يم ييػمًا ُمييـ اًمٕمٚميينء ىمييد ٟمّمييقا قمييغم أٟمييف يٜمٌٖمييل قمييغم ُمييـ يرقًمييقن «وم٘مييف اًمقاىمييع »

شمقضمٞميييف إُمييي٦م: ووويييع إضمقسمييي٦م حليييؾ ُمِميييٙملهتؿ: أن يٙمقٟميييقا قمييي٤معملم وقمييي٤مروملم 

ومييييرع قمييييـ  احلٙميييؿ قمييييغم اًمٌميييء »سميييقاىمٕمٝمؿ: ًمييييذًمؽ يمييي٤من ُمييييـ ُمِميييٝمقر يمٚمنهتييييؿ: 

و وٓ ير ٘مؼ ذًمؽ إٓ سمٛمٕمروم٦م )اًمقاىمع( اعم ٞمط سم٤معم٠ًمًم٦م اعمراد سم  ٝمي٤مو «شمّمقره 

 و ذا ُمـ ىمقاقمد اًمٗمرٞم٤م سما٤مص٦ٍمو وأصقل اًمٕمٚمؿ سمٕم٤مُم٦ٍم.

 ييق اًمقىمييقه قمييغم ُميي٤م هيييؿ اعمًييٚمٛملم ييي٤م يرٕمٚمييؼ سمِميي١موسؿو -إذاً -ومٗم٘مييف اًمقاىمييع

يي٤ًمو أو اٟمِميٖم٤مًٓ أو يمٞمد أقمدائٝمؿ: ًمر ذير ؿ واًمٜمٝمقض اؿ: واىمٕمٞمي٤ًمو ٓ يملُمي٤ًم ٟمٔمر

 سم٠مظم٤ٌمر اًمٙمٗم٤مر وأٟم٤ٌمئٝمؿ... أو إهمراىم٤ًم سمر ٚمٞملهتؿ وأومٙم٤مر ؿلل

 أٍنٔ٘ معسف٘ الْاقع:

ومٛمٕمروم٦م اًمقاىمع ًمٚمقصقل سمف إمم طمٙمؿ اًمنمع واضم٥م ُمٝميٌؿ ُميـ اًمقاضمٌي٤مت اًمريل 

٥ْم أن ي٘مقم ا٤م ـم٤مئٗم٦ٌم خمرّم٦ٌم ُميـ ـميلب اًمٕمٚميؿ اعمًيٚمٛملم اًمٜمٌٝمي٤مءو يمي٠مي قمٚميٍؿ 

ضمرنقمٞميي٦مو أو آىمرّميي٤مدي٦مو أو اًمٕمًييٙمري٦مو أو أي قمٚمييٍؿ ُمييـ اًمٕمٚمييقم اًمنمييقمٞم٦مو أو آ

يٜمٗمع إُم٦م اإلؾملُمٞم٦م وييدٟمٞمٝم٤م ُميـ ُميدارج اًمٕميقدة إمم قمز ي٤م وجميد ٤م وؾمي١مدد ٤مو 

 وسما٤مص٦ٍم إذا ُم٤م شمٓمقرت  ذه اًمٕمٚمقم سمرٓمقر إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م.

 الْاجب٘: «الفكُ  »مً أىْاع 

عمٓمٚمقسميي٦م ُمييـ مجٚميي٦م وييي٤م ْيي٥م اًمرٜمٌٞمييف قمٚمٞمييف ذم  ييذا اعم٘ميي٤مم: أن أٟمييقاع اًمٗم٘مييف ا
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 »اعمًييٚمٛملم ًمٞمًيي٧م وم٘مييط ذًمييؽ اًمٗم٘مييف اعمييذ ٌل اًمييذي يٕمرومقٟمييف ويرٚم٘مقٟمييفو أو  ييذا 

اًميييذي شمٜمٌيييف إًمٞميييف وٟمٌيييف قمٚمٞميييف سمٕميييض ؿمييي٤ٌمب اًميييدقم٤مةل طمٞمييي٨م إن أٟميييقاع اًمٗم٘ميييف  «اًمٗم٘ميييف

أيميؼُم ُميـ ذًميؽ يمٚميفو  -وًمق يمٗم٤مئٞمي٤ًم قميغم إىميؾ-اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤مم ا٤م

و «وم٘ميف اًمٚمٖمي٦م»و و «وم٘مف اًمًٜم٦م»و و«وم٘مف اًمٙمر٤مب» وأوؾمع دائرًة ُمٜمف: ومٛمـ ذًمؽ ُم لً:

 و وٟم ق ذًمؽ ي٤م يِمٌٝمف.«وم٘مف ا له»و و«وم٘مف اًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م»و 

ٓ شم٘مييؾ أملٞميي٦م قمييـ ٟمييققمل اًمٗم٘مييف اعمِميي٤مر  -سمٕمٛمقُمٝميي٤م-و ييذه إٟمييقاع ُمييـ اًمٗم٘مييف

اًمييييذي ٟم ييييـ سمّمييييدد  «وم٘مييييف اًمقاىمييييع »إًمييييٞمٝمن ىمٌييييؾو ؾمييييقاًء ُمٜمٝميييي٤م اًمٗم٘مييييف اعمٕمييييروه أو 

 إيْم٤مح اًم٘مقل ومٞمف.

ذًمييؽ يمٚمييف: وم٢مٟمٜميي٤م ٓ ٟمييرى ُمييـ يٜمٌييف قمييغم أٟمييقاع اًمٗم٘مييف  ييذهو أو يِمييػم إًمٞمٝميي٤مل وُمييع 

اًمييذي  ييق رأس  ييذه إٟمييقاع وأؾمييٝم٤مو  ييذا اًمٗم٘مييف  «وم٘مييف اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م»وسما٤مصيي٦م 

اًمذي ًمق ىم٤مل أطمد سمقضمقسمف قمٞمٜمٞمي٤ًم عمي٤م أسمٕميد: ًمٕمٔميٞمؿ طم٤مضمي٦م اعمًيٚمٛملم إًمٞميفو وؿميديد 

طمقًميفو وي٘مٕميد ُمٜمٝمجيفو ًمزوُمف هلؿ: وسم٤مًمرهمؿ ُميـ ذًميؽ: وم٢مٟمٜمي٤م ٓ ٟمًيٛمع ُميـ يدٟميدن 

 ويِمٖمؾ اًمِم٤ٌمب سمفو ويرسمٞمٝمؿ قمٚمٞمفل

 ىسُٓد )امليَج( ال زتسد الهالو:

 واًمٞمييييقم واًمًييييٜم٦م اًمٙمريييي٤مب ذم يرٙمٚمٛمييييقن اًمييييذيـ -احلٛمييييد وم- يم ييييػمون :ٟمٕمييييؿ

 حمي٤م،ةً  أو ٜمي٤مو  أيمرقسم٦مً  وم٘مط ًمٞمس ٟمريده اًمذي اًمقاضم٥م وًمٙمـ وإًمٞمٝمن ويِمػمون

 وويمٌييػمٍ  صييٖمػمٍ  ًمٙمييؾ اًمٕميي٤مم إلـميي٤مرا واًمًييٜم٦م اًمٙمريي٤مب ضمٕمييؾ ٟمريييده اًمييذي إٟميين و ٜميي٤مك

 أن وسم٤مًمرييي٤مزم وواٟمرٝمييي٤مءً  اً سميييدء :ًمٚميييدقمقة واًميييدصم٤مر اًمِميييٕم٤مر  يييق ُميييٜمٝمجٝمن يٙميييقن وأن
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يي  وهميػم ؿ اًمِميي٤ٌمب ُمييـ اعمييدقمقيـ شمٗمٙمييػم يٙميقن  اًمٕمٔمييٞمؿ اعمييٜمٝم٩م  ييذا وومييؼ لً ُم١مص 

 .وقمٚمٞمف سمف إٓ ًمعُم٦م صلح ٓ اًمذي

- اعمر٘مدُميييي٦م ٗم٘مييييفاًم أٟمييييقاع يمييييؾ ذم قمٚميييينءُ   ٜميييي٤مك يٙمييييقن أن ُمييييـ -إذاً – د  سُميييي  ومييييل

 .ُمٌٞمٜم٦مٍ  وىمقاقمد وواو ٦م سمْمقاسمط و-«واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب وم٘مف» وسما٤مص٦م

 :«الْاقع فكُ» حْل االىكطاو

 َص ٞمْ طَمييي ) ذم اعمًيييٚمؿ اًمِمييي٤ٌمب ُميييـ يم يييػم وىميييع ىميييد أٟميييف وٓطمٔمٜمييي٤م ؾميييٛمٕمٜم٤م وًمٙمٜمٜمييي٤م

 وم٘مييف» يسميي ًمييف شمًييٛمٞمرٝمؿ إمم اإلؿميي٤مرة ؾمييٌ٘م٧م اًمييذي اًمٕمٚمييؿ ُمييـ اًمٜمييقع  ييذا ٟم ييق (َص ٞمْ سَميي 

 هميييل ىميييد إٟميييف طمٞمييي٨م ووميييري٘ملم -ًمعؾميييػو– وصييي٤مروا وٛملمىمًييي وم٤مٟم٘مًيييٛمقا و«اًمقاىميييع

 لومٞمف أظمر اًمٌٕمض وىمٍم   وإُمر اذا اًمٌٕمض

 ُمرشمٌيي٦مٍ  ذم ويْمييٕمقٟمف و«اًمقاىمييع وم٘مييف» ؿميي٠من ٛمييقناك ٗمَ يُ  يييـ وشمًييٛمعُ  شمييرى إٟمييؽ إذ

 يٙمقن أن سم٤مًمنمع قم٤مد يمؾ ُمـ يريدون أسؿ :اًمّم ٞم ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمرشمٌرف ومقق قمٚمٞم٦مٍ 

  .ل«عاًمقاىم وم٘مف» هقُ ؾمٛم   سمن قم٤معم٤مً 

 وهلييييييؿ اًمًيييييي٤مُمٕملم أوملييييييقا وم٘مييييييد وومييييييٞمٝمؿ طم٤مصييييييٌؾ  -أيْميييييي٤مً – اًمٕمٙمييييييس أن يميييييين

 ذم وم٘مٞميييفٌ   يييق اإلؾميييلُمل اًمٕمييي٤مد سمقاىميييع قم٤مرومييي٤مً  يمييي٤من ُميييـ يميييؾ أن طميييقهلؿ واعمٚمرٗميييلم

 للاًمّم٤مًم  اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م وقمغم وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب

 .فم٤م رٌ   ق يمن سملزم ًمٞمس و ذا
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ٌُ فالْاجب ;عصٌٓص الهنال   :التعاّ

 يٙميقن أن:  أي واًمٙمٚمٛمي٦م  يذه ُمٕمٜميك سمٙمؾ يم٤مُمؾٍ  إٟم٤ًمنٍ  وضمقد ٟمرّمقرُ  ٓ وٟم ـ

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمٙملم وؾمٌؼ وإًمٞمٝم٤م أ ُت  اًمرل اًمٕمٚمقم  ذه سمٙمؾ قم٤معم٤مً 

 وُمي٤م اإلؾميلُمٞم٦م إُمي٦م واىميع عمٕمرومي٦م شمٗمرهمقا اًمذيـ  ١مٓء شمٕم٤مونُ : إذاً  وم٤مًمقاضم٥م

 وم٠موًمتيييؽ وإُمييي٦م ؾميييٚمػ سييي٩م وقميييغم واًمًيييٜم٦م اًمٙمرييي٤مب قمٚمييينء ُميييع وويييد ٤م َيييي٤مك

 اًم٘ميي٤مئؿ وؾمييٌ ٤مٟمف ام طمٙمييؿ ومٞمٝميي٤م يٌٞمٜمييقن و يي١مٓء وأومٙميي٤مر ؿو شمّمييقراهتؿ ي٘مييدُمقن

 .اًمٜمػمة واحلج٦م واًمّم ٞم  اًمدًمٞمؾ قمغم

 اًمٕمٚمينء ُميـ واطميداً  ؾمي٤مُمٕمٞمف أذ ي٤من ذم «اًمقاىميع وم٘مف» ذم اعمرٙمٚمؿ يّمٌ  أن أُم٤م

 ًميف َيٙميؿ ٓ ُمي٤م ومٝمذا :إًمٞمف اعمِم٤مر «اًمٗم٘مف» اذا شمٙمٚمؿ ٕٟمف إٓ ًمٌمء ٓ وواعمٗمرلم

ايي٤م  ضٜم٘مَ وشُميي  واًمٕمٚميينء ومريي٤موى ايي٤م دُّ رَ شُميي  شمٙميي٠مةً  فُ يملُُميي  ذُ َايي ر  يُ  إذ :اًمّمييقاب ُمييـ سمقضمييف

 .وأطمٙم٤مُمٝمؿ اضمرٝم٤مداهتؿ

 : ُُطكُطُٓ ال(  العامل)  خطأ

 ُم٠ًمًم٦مٍ  قمغم طمٙمٛمف ذم ُم٤م قم٤مدٌ  فٓمل ىمد أٟمف :اعم٘م٤مم  ذا ذم سمٞم٤مٟمف اعمٝمؿ وُمـ

  يؾ. . .  وًمٙميـ ووَييدث( طميدث) أُمير و يذا واًمقاىمٕمٞمي٦م اعمًي٤مئؾ شمٚمؽ ُمـ ُمٕمٞمٜم٦مٍ 

 ٓ ٟم٤مسمٞميي٦مٍ  سمٙمٚميينت يّمييٗمقٟمف ًمييف اعمايي٤مًمٗملم وْٕمييؾ وذاك أو اًمٕميي٤مد  ييذا يًيي٘مط  ييذا

 وم٘مٞميييف وًميييٞمس  عٍ  وم٘مٞميييفُ   يييذا: -ىمٞميييؾ وىميييد-ُمييي لً  ٘مييي٤مليُ  يمييي٠من وقمٚمٞميييف إيراد ييي٤م ْيييقزُ 

 عللواىمعٍ 
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 !ّالْاقع الصسع ختالف قطن٘ فَرِ

 يٙمقٟمقا أن واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب قمٚمنء قمغم يقضم٥م يم٠مٟمف يمٚمف إًمٞمف اعمِم٤مر ؿٝمُ ومٙملُمُ 

 وـمييييرق اًمٕمًييييٙمري٦م واًمييييٜمٔمؿ واًمًٞم٤مؾميييي٦م وآضمييييرنع سم٤مٓىمرّميييي٤مد قميييي٤مروملم -أيْميييي٤م–

 للوذاك  ذا وٟم ق واحلدي ٦م إؾمٚم ٦م اؾمرٕمنل

 واعمٕميي٤مره اًمٕمٚمييقم  ييذه اضمييرنع يرّمييقر قميي٤مىملً  أٟمًيي٤مٟم٤م  ٜميي٤مك أن أفمييـ وًمًيي٧م

 !( يم٤مُمل)  أو قم٤معم٤م يم٤من ُمٝمن وإٟم٤ًمن صدر ذم يمٚمٝم٤م

 : بالْاقع(  ادتَل)  خطأ

 «اًمقاىمييع  ييذا ٟمٕمييره أن ٟم يـ هيٛمٜميي٤م ُميي٤م»:  قني٘مقًميي أٟمي٤مس قمييـ أيْميي٤م ؾمييٛمٕمٜم٤م وىميد

 .أيْم٤مً  ظمٓم٤م -وىمع إن- ومٝمذا

 سميييف قمييي٤مرومقن  ٜمييي٤مك يٙميييقن أن اًمٕمٚميييقم ُميييـ قمٚميييؿٍ  ؾك ُٙمييي ًمِ  سميييد   ٓ: ي٘مييي٤مل أن وم٤مًمٕميييدل

 ومٞمف طمزسمٞم٦م ٓ وص٤مدىم٤مً  أظمقي٤مً  إؾملُمٞم٤مً  شمٕم٤موٟم٤مً  سمٞمٜمٝمؿ ومٞمن يرٕم٤موٟمقن وومٞمف ُمراّمّمقن

 ُميـ ُمًيٚمؿ يميؾ هُ يٜمِميدُ  ُمي٤م ىم٤مُمي٦موإ واإلؾميلُمٞم٦م إُمي٦م ُمّميٚم ٦م ًمٞم ٘م٘ميقا :قمّمٌٞم٦م وٓ

 .أروف ذم ام  ع وشمٓمٌٞمؼ واإلؾملُمل اعمجرٛمع إ٤ْمد

 وًمٞمس واعمًٚمٛملم قمٚمنء جمٛمقع قمغم يمٗم٤مئٞم٤مً  وضمقسم٤مً  واضم٦ٌمٌ  اًمٕمٚمقم شمٚمؽ ومٙمؾُّ 

  ذم اًمقاضم٥م ُمـ
ٍ
 لواىمٕم٤مً  ذًمؽ اؾمر ٤مًم٦م قمـ ومْمل وواطمدٌ  ومرد ْٛمٕمٝم٤م أن  ء

 إٓ ُمٕمٞمٜمي٦م ضمراطمٞمي٦م سمٕمٛمٚمٞمي٦م اًم٘مٞمي٤مم -أطمٞم٤مٟمي٤مً – غَ يًيق   أن ًمٚمٓمٌٞم٥م ْقز ٓ: ومٛم لً 

 وقمييغم ¢ ام رؾميقل وسمًيٜم٦م وؾميٌ ٤مٟمف ام سمٙمري٤مب اًمٗم٘مٞميف اًمٕمي٤مد سميرأي اؾميرٕم٤من إذا

 يٙمييقن أن -اعمًيير ٞمؾ ُمييـ: ٟم٘مييؾ د إن- اًمّمييٕم٥م ُمييـ إذ :اًمّميي٤مًم  اًمًييٚمػ ُمييٜمٝم٩م
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ـُ  اًمٓمٌٞمييييي٥ُم   ُميييييـ ُمرٛمٙمٜمييييي٤مً  و٦مواًمًيييييٜمُّ  سم٤مًمٙمرييييي٤مب -أيْمييييي٤مً – قم٤مرومييييي٤مً  قمٚمٛميييييف ذم اعميييييرٛمٙم

 .ُمٝمنأطمٙم٤م وُمٕمروم٦م ووم٘مٝمٝمن

  :التعاٌّ ّجْب علٙ التأنٔد

:  اًمٙمييييريؿ يمر٤مسمييييف ذم اًمٕميييي٤معملم رب سم٘مييييقل قمٛمييييل واًمرٕميييي٤مون ُمييييـ سمييييد ٓ :ًمييييذًمؽ

 [2:المائددددة] ﴾واًمٕميييدوان اإلصميييؿ قميييغم شمٕمييي٤موٟمقا وٓ واًمر٘ميييقى اًميييؼم قميييغم وشمٕمييي٤موٟمقا﴿

 .اإلؾملُمٞم٦م ًمعُم٦م اعمرضمقة اعمّم٤مًم  شمر ٘مؼ وسمذًمؽ

 وم٘مٞمٝميي٤مً  قم٤معميي٤مً  يرّمييقر يٙميي٤مد ٓ اعمًييٚمؿ وميي٢من :سمٛمٙميي٤منٍ  اًمٌدا يي٦م ُمييـ اعمًيي٠مًم٦م و ييذه

 يمين- يٕميره ذًمؽ ُمع  ق صمؿ وي٧ٌم رك ظِم  ـمٌٞم٥م ذًمؽ ُمع  ق صمؿ وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب ذم

 ذاك قميييـ يٜمِميييٖمُؾ  اًمٕمٚميييؿ ايييذا اؿميييرٖم٤مًمف سم٘ميييدر إذ لل «اًمقاىميييع وم٘ميييف» -اًمٞميييقم ي٘مقًميييقن

 ...و ٙمذا... اًمٕمٚمؿ  ذا قمـ يٜمٍمه اًمٕمٚمؿ سمذاك ا رنُمف وسم٘مدر واًمٕمٚمؿ

 ذم يميييؾ -مجٞمٕمييي٤م  ييي١مٓء سمرٕمييي٤مون إٓ -ًٟمٗمييي٤مً  ذيميييرُت  يمييين- اًمٙمييينل يٙميييقن وٓ

 ًمٙميؾ اًمنميقمٞم٦م اعم٘م٤مصيد شمر ٘ميؼ -وم٘ميط وسميف- وسميذًمؽ وأظميريـ ُميع -اظمرّم٤مصف

 وواًمٕمٍميي﴿:  اًمٕميي٤معملم رب ىميي٤مل يميين واعمٌييلم ا نييان ُمييـ ويٜمجييقن واعمًييٚمٛملم

 سمييي٤محلؼ وشمقاصيييقا اًمّمييي٤محل٤مت وقمٛمٚميييقا ًُمٜميييقا اًميييذيـ إٓ وظمنييي ًمٗميييل اإلٟمًييي٤من إن

 .﴾سم٤مًمّمؼم وشمقاصقا

 : ميُ البد فٔنا ْالػل

 ٓ اًمريييل ا ٤محمييي٦م احلنؾميييٞم٦م ًمٚمٕمقاـميييػ أن :وٟملطمٔميييف ٓطمٔمٜمييي٤مه اًميييذي ًمٙميييـ

 سمد ٓ اًمذي اًمقاضم٥م إذ :ُمٜمف سمد ٓ ومٞمن اًمٖمٚمق ُمٜمٝم٤م وُمرٕمددة ؾمٚمٌٞم٦م ًصم٤مراً : هل٤م طمدود
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ًَ يُ  ُمٜمف  : ىمًٛملم إمم ؿ٘م

 .ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ٥ْم و ذا واًمٕمٞمٜمل اًمٗمرض:  إول

 .اًم٤ٌمىملم قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا ُم٤م و ق واًمٙمٗم٤مئل اًمٗمرُض : اًم ٤مين

 ذم ُمرًييييي٤مويلم :اًمٕمٞمٜميييييل يمييييي٤مًمٗمرض اًمٙمٗمييييي٤مئل اًمٗميييييرض ٟمجٕميييييؾ أن ْيييييقزُ  وميييييل

 .احلٙمؿ

 قمي٤مروملم يٙمقٟميقا أن اًمّمي٤مقمديـ اًمٕمٚميؿ ـميلب قميغم ٥ْم: شمٜمزًٓ - ىمٚمٜم٤م أٟمٜم٤م وًمق

 ومْميلً  واًمٙمٌي٤مر اعمًيٚمٛملم قمٚمينء ذم اًمٙملم  ذا ٓمٚمؼٟمُ  أن يٛمٙمـ ومل :اًمقاىمع سمٗم٘مف

 اعمٕمرومي٦م  يذه قميغم يؽمشمي٥م وُمي٤م واًمقاىميع ُمٕمرومي٦م سمقضمقب اًمٕمٚمؿ ـملب مَ ٚمزِ ٟمُ  أن قمـ

 .طمٙمٛمٝم٤م طم٤مًم٦م ًمٙمؾ يٕمٓمل وم٘مفٍ  ُمـ

  :«الْاقع فكُ» ٓيهس ال

 ،ورة اًمٕمٚميييؿ ـميييلب ُميييـ أطميييد ٜمٙميييريُ  أن - يييذه واحل٤مًمييي٦م- ْيييقز ٓ ويميييذًمؽ

 سم٢ممجي٤مع اعمٜمِميقدة اًمْمي٤مًم٦م ب٘مٞمؼ إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ ٕٟمف :سم٤مًمقاىمع اًمٗم٘مف  ذا

 قميغم أو- اإلؾميلُمٞم٦م ًمٚميٌلد اًمٙمي٤مومر آؾمرٕمنر ُمـ اًمراٚمص و ل أٓ :اعمًٚمٛملم

 ًمٜم ييذره :قمٚمٞمييف ْرٛمٕمييقن ُميي٤م أو وسمييف يرييآُمرون ُميي٤م ٟمٕمييره سميي٠من إٓ :-ٌٕمْمييٝم٤مًم إىمييؾ

 ٓ و يذا واإلؾملُمل ًمٚمٕم٤مد واؾمرٕم٤ٌمد ؿ اؾمرٕمنر ؿ يًرٛمر ٓ طمرك :ُمٜمف وٟم ذر

 أؾم٤مس قمغم ىم٤مئٛم٦مً  ُمٜمٝمجٞم٦مً  قمٚمٛمٞم٦مً  قم٘م٤مئدي٦مً  شمرسمٞم٦مً  اًمِم٤ٌمب سمؽمسمٞم٦م إٓ ُمٜمف ضمزء يٙمقن

 قمييغم اًمؽمسمٞميي٦م ىم٤مقمييدة قمييغم وُمٌٜمٞميي٦م :سمييف قمٚم٘ميي٧م اًمرييل اًمِمييقائ٥م ُمييـ ًمإلؾمييلم اًمرّمييٗمٞم٦م

 .¢ فرؾمقًم ىمٚم٥م قمغم أٟمزًمف يمن واعمّمٗمك اإلؾملم
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 : ّاذتهاو العلناٛ بني

 ُمي٤م قميغم إُمي٦م  يؾ يًرٓمٞمٕمقن اًمذيـ أن:  ٜم٤م ذيمر ٤م يٜمٌٖمل اًمرل إُمقر وُمـ

 اًمٗم٘مٝمي٤مء وٓ واعمر ٛمًيلم ا ٓمٌي٤مء  ؿ قاًمٞمً :يمٗم٤مئٞم٤مً  أو قمٞمٜمٞم٤مً  وضمقسم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م ٥ْم

 وًميٞمس وواًمٕم٘مد واحلؾ وواًمرٜمٗمٞمذ إُمر سمٞمد ؿ اًمذيـ احلٙم٤مم  ؿ وإٟمن :اًمٜمٔمريلم

... اًميييذيـ اًميييدقم٤مة ُميييـ اًمٕمييي٤مـمٗمٞملم أو واًمِمييي٤ٌمب ُميييـ اعمر ٛمًيييلم أوًمتيييؽ -أيْمييي٤مً –

 ًمٞمس سمٞمد ؿ طمؾ وٓ رسمطلل

ييييي رَ يُ  أن واًميييييدقم٤مة واًمٕمٚمييييينء ا ٓمٌييييي٤مء ومٕميييييغم  طمٙميييييؿ ىمٌيييييقل قميييييغم اعمًيييييٚمٛملم قاسمُّ

 -أىميقم  يل ًمٚمريل أطمًيـ  يل سم٤مًمرل- احلٙم٤مم دقمقة صمؿ وًمف وآؾمرًلم واإلؾملم

 وم٘ميييف :وم٘مٝمٝميييؿ وشمٜميييقع قمٚمٛمٝميييؿ اظميييرله قميييغم واًمٕمٚمييينء سم٤مًمٗم٘مٝمييي٤مء يًيييرٕمٞمٜمقا أن إمم

 ُميـ ذًميؽ وهميػم. . .  اًمقاىميع وم٘ميف واًمٙمقٟمٞمي٦م اًمًيٜمـ وم٘ميف واًمٚمٖمي٦م وم٘ميف وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب

 شمًير٘مٞمؿ ويقُمتيذٍ  واًمِميقرى ُمٌيدأ :اًمٕمٔمٞمؿ لاإلؾملُم ًمٚمٛمٌدأ ُمٜمٝمؿ إقمنٓ :ُمٝمنت

 ﴾طمٗمٞمٔم٤م قمٚمٞمٝمؿ أرؾمٚمٜم٤مك ومن أقمروقا وم٢من﴿  ام سمٜمٍم اعم١مُمٜمقن ويٗمرح وإُمقر

 .[8:الشو:ى]

 : املطلنني ذل عل٘

 قمٚميي٦م ًمٞمًيي٧م: وميي٠مىمقل واًمٙم ييػمون قمٜمييف يٖمٗمييؾ ضمييداً  ُمٝمييؿ   أُمييرٍ  سمٞميي٤من ُمييـ  ٜميي٤م د  سُميي  وٓ

 ًميٌٕمض -اًمٞمٝميقد طمريك- اًمٙمٗمي٤مر واؾميرٕم٤ٌمد اًميذل ُميـ قمٚمٞميف  يؿ وميٞمن اعمًٚمٛملم سم٘م٤مء

 قميييدم أو واًمقاىميييع سمٗم٘ميييف اًمٕمٚميييؿ أ يييؾ ُميييـ اًمٙم يييػميـ ضمٝميييَؾ   يييل :اإلؾميييلُمٞم٦م اًميييدول

 ليرق ؿ يمن ووُم١ماُمراهتؿ اًمٙمٗم٤مر خمٓمٓم٤مت قمغم اًمقىمقه
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  (:الدعاٗ) بعض أغالط مً

 ُمٜمٝمجي٤مً  يٙميقن سم ٞمي٨م زائيداً  ا رنُمي٤مً  اًمقاىميع سمٗم٘ميف آ يرنم أن أرى وم٠مٟم٤م وًمذًمؽ

يي يُ  وواًمِميي٤ٌمب ًمٚمييدقم٤مة  وفميي٤م ر ظمٓميي٠م: اًمٜمجيي٤مة ؾمييٌٞمؾ أٟمييف فميي٤مٟملم وقمٚمٞمييف ويؽمسمييقن قنرسمُّ

 لواو  وهمٚمط

 أن: قمٜمييزان ومٞمييف يٜمييرٓم  وٓ واصمٜميي٤من -اًمٗم٘مٝميي٤مء ُمييـ- ومٞمييف فرٚمييػ ٓ اًمييذي وإُمييرُ 

  ل: رطم٤مًمف اعمًٚمٛملم ذم طمط اًمذي لك ًمٚمذُّ  إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚم٦م

 ةاًمّميل قمٚمٞميف ٟمٌٞمٜمي٤م ىمٚمي٥م قميغم ام أٟمزًميف اًميذي سم٤مإلؾميلم اعمًيٚمٛملم ضمٝميُؾ : أوًٓ 

 .واًمًلم

 سمٕميييض ذم- اإلؾميييلم أطمٙمييي٤مم يٕمروميييقن اًميييذيـ اعمًيييٚمٛملم ُميييـ يم يييػماً  أن: وصم٤مٟمٞمييي٤مً 

 و وهيٛمٚمقس٤مو وهيدرون اًمٕمٛمؾ ا٤م.ا٤م يٕمٛمٚمقن ٓ -ؿم١موسؿ

 :ّالرتبٔ٘ التضفٔ٘

 سم٤مًمٕمٛمييييؾ واًم٘مٞميييي٤مم واًمٜميييي٤مومع اًمٕمٚمييييؿ شمٓمٌٞمييييؼ: اإلؾمييييلم جمييييد قمييييقدة ُمٗمريييي٤مح: وميييي٢مذاً 

 ُمييٜمٝم٩م سميي٢مقمنل إٓ إًمٞمييف يّمييٚمقا أن ًمٚمٛمًييٚمٛملم يٛمٙمييـ ٓ ضمٚمٞمييٌؾ  أُميير و ييق واًمّميي٤مًم 

 :قمٔمٞمنن ُمٝمنن واضم٤ٌمن ومل٤م وواًمؽمسمٞم٦م اًمرّمٗمٞم٦م

 :أُمقراً  ُمٜمٝمن سم٤مٕول وأردت

 وضم يييد ويم٤مًمنميييك وقمٜمٝمييي٤م همريييي٥م  يييق يييي٤م اإلؾميييلُمٞم٦م اًمٕم٘مٞميييدة شمّميييٗمٞم٦م: إول

 سم٤مًمٕم٘مٞميييييييدة ًمرٕمٚم٘مٝمييييييي٤م اًمّمييييييي ٞم ٦م إطم٤مديييييييي٨م ورد ووشم٠مويٚمٝمييييييي٤م واإلهلٞمييييييي٦م اًمّميييييييٗم٤مت

 .وٟم ق ٤م
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 ًمٚمٙمريي٤مب اعما٤مًمٗميي٦م ا ٤مـمتيي٦م آضمرٝميي٤مدات ُمييـ ؾمييلُملاإل اًمٗم٘مييف شمّمييٗمٞم٦مُ : اًم يي٤مين

 .اًمرٕمّم٥م وفمٚمنت واًمر٘مٚمٞمد ًص٤مر ُمـ اًمٕم٘مقل وبرير وواًمًٜم٦م

 إطم٤مدييييي٨م ُميييـ وهمػم ييي٤م وواًمرىميييي٤مئؼ وواًمٗم٘ميييف واًمرٗمًيييػم يمريييي٥م شمّميييٗمٞم٦م: اًم ٤مًمييي٨م

 .واعمٜمٙمرات واإلهائٞمٚمٞم٤مت وواعمقوققم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م

 اإلؾمييييلم  ييييذا غمقميييي اًمٜم٤مؿمييييل ا ٞمييييؾ شمرسمٞميييي٦م سمييييف وم٠مريييييدُ : أظميييير اًمقاضميييي٥م وأُميييي٤م

 أي دون وأفمٗمي٤مره ٟمٕمقُمي٦م ُمٜميذ صي ٞم ٦مً  إؾميلُمٞم٦م شمرسمٞمي٦م :ذيمرٟمي٤م ُمي٤م يميؾ ُمـ اعمّمٗمك

 .اًمٙم٤مومرة اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مًمؽمسمٞم٦م شم٠مصمرٍ 

ُمرٕم٤موٟميي٦ًم  ضمٌيي٤مرة ضمٝمييقداً  يرٓمٚميي٥م اًمييقاضمٌلم  ييذيـ ب٘مٞمييؼ أن :ومٞمييف رييي٥م ٓ وييي٤م

 إىم٤مُمييي٦م طم٘مييي٤م هيٛمٝميييؿ اًميييذيـ ُميييـ :وأومييراداً  مج٤مقمييي٤مت: يم٤مومييي٦م اعمًيييٚمٛملم سميييلم خمٚمّميي٦م

 .واظمرّم٤مصف جم٤مًمف ذم يمؾ واعمٜمِمقد اإلؾملُمل ٛمعاعمجر

  :الضحٔح اإلضالو

 -اًمّميي ٞم  اإلؾمييلم سم٠مطمٙميي٤مم اًمٕميي٤مرومقن- اًمٕمٚميينء يٕمٜمييك أن ُمييـ -إذاً – دسُميي  ومييل

 وقمٚمٞميف شميرسمٞمرٝمؿ صميؿ وإيي٤مه وشمٗمٝميٞمٛمٝمؿ واًمّمي ٞم  اإلؾميلم  ذا إمم اعمًٚمٛملم سمدقمقة

 يمٜميرؿ وسمين اًمٙمري٤مب نٛميقٕمٚمك شمُ  يمٜميرؿ سمين رسم٤مٟمٞملم يمقٟمقا وًمٙمـ﴿:  شمٕم٤ممم ام ىم٤مل يمن

  .[7:  وم:ان آل] ﴾شمدرؾمقن

 ىمقًميف ذم يمين وواًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب ٟمّمقص سمف ضم٤مءت اًمذي اًمقطمٞمد احلؾ  ق  ذا

 : شمٕم٤ممم

 .يم ػم وهمػمه و[7:محمد] ﴾أىمداُمٙمؿ وي ٧ٌم يٜمٍميمؿ ام شمٜمٍموا إن﴿
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 اهلل؟ ىضس ٓأتٕ نٔف

 إن﴿ :ُمٕمٜمييك أن اعمًييٚمٛملم سمييلم -احلٛمييد وم- ظمييله دون قمٚمٞمييف اعمرٗمييؼ ومٛمييـ

 .أقمدائٙمؿ قمغم ام ٟمٍميمؿ: سمف أُمريمؿ سمن قمٛمٚمرؿ إن: أي :﴾ام شمٜمٍموا

 ٟمٕمٞمِمييف اًمييذي واىمٕمٜميي٤م يٜم٤مؾميي٥م ييي٤م- اعمٕمٜمييك هلييذا اعم١ميييدة اًمٜمّمييقص أ ييؿ وُمييـ

 وأظمذشمؿ وسم٤مًمٕمٞمٜم٦م شم٤ٌميٕمرؿ إذا »: ¢ ىمقًمف :ُمٕم٤مً  واًمٕملج اًمداء وصػ طمٞم٨م وت٤مُم٤مً 

 يٜمزقمييف ٓ ذًٓ  قمٚمييٞمٙمؿ ام ؾمييٚمط :ا ٝميي٤مد وشمييريمرؿ وسميي٤مًمزرع وروييٞمرؿ واًمٌ٘ميير أذٟميي٤مب

  .«ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا طمرك قمٜمٙمؿ

 : املطلنني( مسض) ضبب

ٍ ُمُ  سمٕمٚميؿ ضمٝمٚمٝميؿ  يق اًمٞميقم اعمًيٚمٛملم ُميرض ًميٞمس: وم٢مذاً   ُمٕمؽمومي٤م  يذا أىميقل :ٕميلم 

 اًمييذي اًمييذل ؾميي٥ٌم ًمييٞمس وًمٙمييـ وسم٘مييدره واضميي٥م ومٝمييق اعمًييٚمٛملم يٜمٗمييع قمٚمييؿ يمييؾ سميي٠من

- اًمٕمٚمي٦م وإٟمين ل«ًمقاىميعا وم٘ميف» اًمٞميقم اعمًيٛمك اًمٗم٘ميف ايذا ضمٝمٚمٝميؿ سم٤معمًيٚمٛملم حلؼ

 يمر٤مسمي٤مً  :اًميديـ سم٠مطمٙمي٤مم اًمٕمٛميؾ إملي٤مهلؿ  يل -اًمّمي ٞم  احليدي٨م  ذا ذم ضم٤مء يمن

 .وؾمٜم٦م

 ذات اًمرسمقييي٦م اعمٕميي٤مُملت ُمييـ ٟمييقع إمم إؿميي٤مرة «سم٤مًمٕمٞمٜميي٦م شمٌيي٤ميٕمرؿ إذا»: ¢ وم٘مقًميف

 .اًمنمع قمغم اًمر ٤ميؾ

 اًمييييييدٟمٞم٤م سميييييي٠مُمقر آ ييييييرنم إمم إؿميييييي٤مرة  «اًمٌ٘ميييييير أذٟميييييي٤مب وأظمييييييذشمؿ»:  ¢ وىمقًمييييييف

 .وأطمٙم٤مُمٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م آ رنم وقمدم وإًمٞمٝم٤م واًمريمقن

  .« سم٤مًمزرع وروٞمرؿ»: ¢ ىمقًمف وُم ٚمف
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 ىمقًمييييف ذم يميييين واًمييييدٟمٞم٤م إمم ا ٚمييييقد صمٛمييييرة  ييييق :«ا ٝميييي٤مد وشمييييريمرؿ»: ¢ وىمقًمييييف

 إمم اصم٤مىمٚمرؿ ام ؾمٌٞمؾ ذم اٟمٗمروا ًمٙمؿ ىمٞمؾ إذا ًمٙمؿ ُم٤م ًُمٜمقا اًمذيـ أهي٤م ي٤م﴿:  شمٕم٤ممم

 إٓ أظميرة ذم اًميدٟمٞم٤م احلٞمي٤مة ُمري٤مع ومين أظميرة ُميـ اًميدٟمٞم٤م سم٤محلٞمي٤مة أروٞمرؿ إرض

  .[5:  التوبة]  ﴾ىمٚمٞمؾ

 إمم شمرضمٕمييييقا طمرييييك قمييييٜمٙمؿ يٜمزقمييييف ٓ ًٓ ذُ  قمٚمييييٞمٙمؿ ام طَ ٚم  ؾَميييي . . .»: ¢ وىمقًمييييف

 اًمييذي  ييق :إًمٞمييف اًمرضمييقع ْيي٥م اًمييذي اًمييديـ أن إمم  َييي٦مٌ  إؿميي٤مرة ومٞمييف :«ديييٜمٙمؿ

الاعين نناع  ت ﴿شمٕمي٤ممم:  ىمقًميف يمٛم يؾ ويمريٛمي٦م ًيي٦م ُميـ أيم ير ذم وضميؾ قمز ام ذيمره

 دييييٜمٙمؿ ًمٙميييؿ أيمٛمٚمييي٧م اًمٞميييقم﴿:  ؾميييٌ ٤مٟمف.وق لااا  [31]آل ومددد:ان:﴾اهلل ا دااا  

  .[3:  وم:ان آل]  ﴾ديٜم٤م اإلؾملم ًمٙمؿ ورو٧م ٟمٕمٛمرل قمٚمٞمٙمؿ وأتٛم٧م

- ىم٤مل طمٞم٨م واعمراد يٌلم ُم٤م أي٦م  ذه قمغم اعمِمٝمقر ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم شمٕمٚمٞمؼ وذم

  يذه ًظمير يّمٚم  وٓ وديٜم٤مً  اًمٞمقم يٙمقن ومل :ديٜم٤مً  يقُمتذ يٙمـ د وُم٤م»: -ام ر ف

 .«أوهل٤م سمف صٚم  سمن إٓ إُم٦م

  (:الْاقع فكُ) يف الػلْ

 وأُمره ويٗماٛمقن و«اًمقاىمع وم٘مف» طمقل اًمٞمقم يدٟمدٟمقن اًمذيـ اًمدقم٤مة  ١مٓء وأُم٤م

 ٗمٝمٛمييييقنيَ  طمٞميييي٨م :ومٞمييييف يٖميييي٤مًمقن وميييي٢مسؿ -إصييييؾ ذم طمييييؼ و ييييذا- ؿميييي٠مٟمف ويرومٕمييييقن

 ـم٤مًميي٥م يميؾ قمييغم سميؾ -قمي٤مد يمييؾ قميغم ْي٥م أٟمييف- ىمّميد هميػم ُمييـ رسمين -ٛميقنٗمٝمك ويُ 

 للاًمٗم٘مف اذا قم٤مروم٤مً  يٙمقن أن -قمٚمؿ

 رسمٜمي٤م ارشمْم٤مه اًمذي اًمديـ  ذا أن ضمٞمداً  يٕمٚمٛمقن :اًمدقم٤مة  ١مٓء ُمـ يم ػماً  أن ُمع
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 يرٕمٚميؼ وميٞمن طمرك واًمزُم٤من ىمديؿ ُمٜمذ ُمٗم٤م ٞمٛمف شمٖمػمت ىمد اإلؾملم أُم٦م ذم وضمؾ قمز

 سمًي٤مئر وي٘مقُميقن و«ام إٓ إًميف ٓ» أن يِميٝمدون ضميداً  يم يػميـ أٟم٤مؾمي٤مً  ومٜمجد وسم٤مًمٕم٘مٞمدة

 وٟم يق وواًمّميدىم٤مت واًمٚمٞميؾ يم٘مٞم٤مم واًمٕم٤ٌمدات ُمـ سمٜمقاومؾ يرٕمٌدون ىمد سمؾ وإريم٤من

 ﴾ام إٓ إًمييييف ٓ أٟمييييف وميييي٤مقمٚمؿ﴿:  شمٕميييي٤ممم ىمقًمييييف ُم ييييؾ قمييييـ اٟم رومييييقا وًمٙمييييٜمٝمؿ وذًمييييؽ

 .[3:محمد]

  (:الْاقع فكُ) مع( الدعاٗ) ّاقع

 ؾمييقء ؾميي٥ٌم ُمٕمروميي٦م ذم يِميي٤مريمقٟمٜم٤م( اًمييدقم٤مة) أوًمتييؽ ُمييـ يم ييػما أن ٟمٕمٚمييؿ وٟم ييـ

 اًمّميييي ٞم  اًمٗمٝمييييؿ قمييييـ سمٕمييييد ؿ و ييييق أٓ :اًمٞمييييقم اعمًييييٚمٛمقن يٕمٞمِمييييف اًمييييذي اًمقاىمييييع

 ووم٘مييط إومييراد سمٕمييض قمييغم ْيي٥م ومييٞمن وًمييٞمس وومييرد يمييؾ قمييغم ْيي٥م ومييٞمن ًمإلؾمييلم

 .اًمًٚمقك وشمّم ٞم  واًمٕم٤ٌمدة وشمّم ٞم  واًمٕم٘مٞمدة شمّم ٞم : وم٤مًمقاضم٥م

 إذ لاًمٙمٗم٤مئلع اًمقاضم٥م وًمٞمس اًمٕمٞمٜمل اًمقاضم٥م اذا ىم٤مم ُمـ إُم٦م  ذه ُمـ أيـ

 لىمٌٚمف وًمٞمس واًمٕمٞمٜمل اًمقاضم٥م سمٕمد ي٠ميت اًمٙمٗم٤مئل اًمقاضم٥م

 إمم اإلؾمييلُمٞم٦م إُميي٦م ُمييـ ا ٤مصيي٦م سمييدقمقة وآ ييرنم آٟمِمييٖم٤مل وميي٢من: وًمييذًمؽ

 سم٤مًمٗم٘ميييييف آ يييييرنم وشم٘مٚمٞميييييؾ و-«اًمقاىميييييع وم٘ميييييف» و يييييق أٓ- يمٗمييييي٤مئل سمقاضمييييي٥م اًمٕمٜم٤ميييييي٦م

  ق: إًمٞمف أ ت سمن -«واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب وم٘مف» و ق- ُمًٚمؿ يمؾ قمغم قمٞمٜمٞم٤مً  اًمقاضم٥م

 واعمًيٚمٛم٦م إُمي٦م أوميراد ُميـ وميردٍ  يميؾ قميغم ُم١ميميداً  وضمقسمي٤مً  ْي٥ُم  عم٤م وشمْمٞمٞمعٌ  اطإومر

 .يمٗم٤مئٞم٤مً  واضم٤ٌمً  -طم٘مٞم٘مرف قمغم- يمقٟمف يٕمدو ٓ أُمرٍ  ؿم٠من رومع ذم قُّ ٚمُ وهمُ 
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  :« الْاقع فكُ» يف اذتل الْضط الكْل

 ﴾وؾميييييييٓم٤مً  أُمييييييي٦مً  ضمٕمٚمٜمييييييي٤ميمؿ ويميييييييذًمؽ﴿:  شمٕمييييييي٤ممم ام ىمييييييي٤مل يمييييييين -إذاً – ومييييييي٤مُٕمرُ 

 وًمٙمييـ وؿمييؽ سمييل واضميي٥ٌم   ييق اًمّميي ٞم  اًمنمييقمل سمٛمٕمٜميي٤مه قاىمييعاًم ومٗم٘مييف :[38:البقدد:ة]

 قميييـ ومْميييلً  واًمٕمٚمييينء ؾمييي٤مئر قميييـ ؾمييي٘مط اًمٕمٚمييينء سمٕميييض سميييف ىمييي٤مم إذا :يمٗم٤مئٞمييي٤مً  وضمقسمييي٤م

 لاعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمـ ومْملً  واًمٕمٚمؿ ـملب

 وقميييدم و«اًمقاىميييع وم٘ميييف» ُمٕمرومييي٦م إمم اعمًيييٚمٛملم سميييدقمقة آقمريييداُل  ْييي٥م ومٚميييذًمؽ

 دائيينً - اًمقاضميي٥م وإٟميين وًمٖمييربا ُمٗمٙمييري وبٚمييٞملت واًمًٞم٤مؾميي٦م سم٠مظمٌيي٤مر إهمييراىمٝمؿ

 شمرسمٞميييي٦م صمييييؿ وؿمييييقائ٥م ُمييييـ سمييييف قمٚمييييؼ ييييي٤م اإلؾمييييلم شمّمييييٗمٞم٦م طمييييقل اًمدٟمدٟميييي٦م -وأسمييييداً 

 سمٛمييٜمٝم٩م ورسمٓمٝمييؿ واعمّمييٗمك اإلؾمييلم  ييذا قمييغم -وأومييراداً  مج٤مقميي٤مت- اعمًييٚمٛملم

 .إُم٦م ؾمٚمػ سمٗمٝمؿ واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب: إصٞمؾ اًمدقمقة

 : ّالْالٛ احملب٘ ّجْب

 ومْمييلً - اظمرّم٤مصيي٤مهتؿ خمرٚمييػ وقمييغم -أيْميي٤مً – اًمٕمٚميينء قمييغم اًمقاضميي٥م وُمييـ

 شمييقاد ؿ ذم اعميي١مُمٜملم ُم ييؾ»: ¢ ٟمٌييٞمٝمؿ ىمييقل ير ٚمييلم يٙمقٟمييقا أن -إُميي٦م سم٘مٞميي٦م قمييـ

  .«. . . اًمقاطمد ا ًد يمٛم ؾ ٝمؿوشمراُ  

 سمرٕمييييي٤مون إٓ ا ٛمٞميييييؾ اًمرائيييييع سمٛمٕمٜمييييي٤مه اًمٕمٔميييييٞمؿ اًمٜمٌيييييقي  يييييذااعم ؾ ير ٘ميييييؼ وٓ

 .وشمٓمٌٞم٘م٤مً  دقمقةً  ووشمٕمٚمنً  شمٕمٚمٞمنً  واعمجرٛمع أومراد ُمع اًمٕمٚمنء

 وم٘مييف قمرومييقا ُمييـ ُمييع -وأطمٙم٤مُمييف سم٠مدًمرييف -اًمنمييع وم٘مييف قمرومييقا ُمييـ -إذاً – ومٞمرٕميي٤مون

 سميين  يي١مٓء يٛمييدون وم٠موًمتييؽ :-اًمٜمٔمرييي٦م ٓ اًمرٓمٌٞم٘مٞميي٦م اًمّميي ٞم ٦م سمّمييقرشمف- اًمقاىمييع
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 روا يييذَ ًمٞمَ  :هليييؿ شمٌيييلم ُمييي٤م قميييغم أوًمتيييؽ يقىمٗميييقن و ييي١مٓء وووم٘ميييفٍ  قمٚميييؿ ُميييـ قمٜميييد ؿ

 .رواذك وَُي 

 :اظمرّم٤مصيي٤مهتؿ شمٜمييقع قمييغم ٤مةواًمييدقم اًمٕمٚميينء سمييلم اًمّميي٤مدق اًمرٕميي٤مون  ييذا وُمييـ

 .همٞمقر ُمًٚمؿ يمؾ يٜمِمده ُم٤م ب٘مٞمؼ يٛمٙمـ

  :بالعلناٛ الطعً خطس

 واًمقاىميييع وم٘ميييف سمجٝميييؾ وٟمٌيييز ؿ واًمٕمٚميييؿ ـميييلب أو اًمٕمٚمييينء سمٕميييض ذم اًمٓمٕميييـ أُمييي٤م

 ٕٟمف :اؾمرٛمراره ْقز ٓ فم٤م ر وهمٚمط ظمٓم٠م ومٝمذا: إيراده ُمـ يًر ٞمك سمن ورُمٞمٝمؿ

 ًمري٠مُمر ؿ سميؾ وقمٜمف اعمًٚمٛملم كًمرٜمٝم اًمٙم ػمة إطم٤مدي٨م ضم٤مءت اًمذي اًمر٤ٌمهمض ُمـ

 .واًمرٕم٤مون واًمرلذم اًمر ٤مب ُمـ سمْمده

 األخطاٛ؟ ىعاجل نٔف

(: اًمييدقم٤مة) أو اًمٕمٚميينء أطمييدُ  ومٞمييف أظمٓميي٠م أُمييراً  رأى ُمًييٚمؿ أي قمييغم اًمقاضميي٥م وأُميي٤م

  :وٟمّم ف سمرذيمػمه ي٘مقم أن ومٝمق

 دون ٟمٗمًييف اعمٙميي٤من ذًمييؽ ذم اًمرٜمٌٞمييف يميي٤من: حمّمييقر ُمٙميي٤من ذم ا ٓميي٠مُ  يميي٤من وميي٢من

 .أىمقم  ل ًمٚمرل أطمًـ  ل وسم٤مًمرل ورٍ إؿمٝم٤م أو إقملنٍ 

 وا ٓمييي٠م هليييذا واًمٌٞمييي٤من اًمرٜمٌٞميييف ُميييـ سمييي٠مس وميييل :ُمِميييٝمقراً  ُمٕمٚمٜمييي٤مً  ا ٓمييي٠مُ  يمييي٤من وإن

 رسميييييؽ ؾميييييٌٞمؾ إمم ادع﴿:  شمٕمييييي٤ممم ام ىمييييي٤مل يمييييين وًمٙميييييـ واإلقميييييلن ـمري٘مييييي٦م وقميييييغم

  .[32:  النحل]  ﴾أطمًـ  ل سم٤مًمرل وضم٤مدهلؿ احلًٜم٦م واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م

 قمييغم اعمٌٜمٞميي٦م اًمرآمتيي٦م ًمٞمًيي٧م  ٜميي٤م إًمٞمٝميي٤م اعمِميي٤مر ٦ماًمرآمتيي أن :سمٞم٤مٟمييف اعمٝمييؿ وُمييـ
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 اًمرآمتيييي٦مُ : اعميييراد وإٟمييين :ٓ لسمٞمٜمييي٦م أو قمٚميييؿ دوٟمييين ووقميييقاـمٗمٝمؿ اًمِمييي٤ٌمب  ٤مؾمييي٦م

 .واًمؼم ٤من واًمدًمٞمؾ وواًمٌٞم٤من احلج٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦مُ 

 اًمٕمٚمييينء سميييلم إٓ شمٙميييقن ٓ -احلٙمٞمٛمييي٦م اًمٚمٞمٜمييي٦م اًمّميييقرة ايييذه- اًمرآمتييي٦م و يييذه

 قميييغم ودقميييقهتؿ قمٚمٛمٝميييؿ ذم  يييؿ اًميييذيـ :اًمٜم٤مصييي لم اًمٕمٚميييؿ وـميييلب اعماٚمّميييلم

 .إُم٦م ؾمٚمػ س٩م وقمغم :واًمًٜم٦م اًمٙمر٤مب قمغم ُمٌٜمٞم٦مٍ  ؾمقاء يمٚمٛم٦مٍ 

– ومٚمييف :اًمرسميي٤مين اعمييٜمٝم٩م  ييذا قمييـ اعمٜم ييروملم ُمييـ ختٓمترييف يييراد ُمييـ يميي٤من إذا أُميي٤م

 ضميي٤مدة قمييـ وسمٕمييده اٟم راومييف سم٘مييدر يٚمٞمييؼ ظميي٤مص وأؾمييٚمقب وظم٤مصيي٦م ُمٕم٤مُمٚميي٦م -طمٞمٜمتييذٍ 

 .واًمّمقاب احلؼ

  ٗ:املعاصس( الطٔاض٘) خطس

 :وم٠مىمقل اًم٤ٌمب  ذا ذم ضمدا ُمٝمؿ سم٠مُمر اعمًٚمٛملم شمٕمريػ ُمـ أظمػما سمد وٓ

 إمم سميييف آٟمِميييٖم٤مل أو اًمنميييقمٞم٦م سمّميييقرشمف اًمقاىميييع سمٗم٘ميييف اًمروييي٤م ييييدومٕمٜم٤م أٓ ْييي٥م

 ُميردديـ اًم٤ًمؾمي٦م سمٙمٚمينت ُمٖميؽميـ أ ٚمٝم٤م اًمٔم٤مد اعمٕم٤م ة اًمًٞم٤مؾم٦م أسمقاب وًمقج

 .سمٓمرائ٘مٝمؿ هم٤مرىملم ٕؾم٤مًمٞمٌٝمؿ

 ؿمييي١مون رقم٤ميييي٦م» و يييل أٓ واًمنميييقمٞم٦م ًمًٞم٤مؾمييي٦ما قميييغم اًمًيييػم  يييق اًمقاضمييي٥م وإٟمييين

 ُمييييٜمٝم٩م وقمييييغم وواًمًييييٜم٦م اًمٙمريييي٤مب وييييقء ذم إٓ اًمرقم٤مييييي٦م  ييييذه شمٙمييييقن وٓ. «إُميييي٦م

 ومي٢من :اًمٕمي٤مدًملم وإُميراء واًمٕمي٤مُمٚملم اًمٕمٚمينء ُمـ إُمر أوزم وسمٞمد واًمّم٤مًم  اًمًٚمػ

 .سم٤مًم٘مرًن يزع ٓ ُم٤م سم٤مًمًٚمٓم٤من يزع ام

 وهليي٤م ديييـ ومييل: أصيي ٤ما٤م رُّ ُٖميي شمَ و وأسمقاايي٤م شمٗميير  اًمرييل اًمٖمرسمٞميي٦م اًمًٞم٤مؾميي٦م شمٚمييؽ أُميي٤م
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 ٕٟميف :ضم ٞمٛمٝمي٤م وقمٛميف وسم٠مؾميٝم٤م أصي٤مسمفُ : سمٌ ر ي٤م هميرق أو وظمٚمٗمٝمي٤م اٟمًي٤مق ُمـ وؾم٤مئر

: أواٟمييف ىمٌييؾ اًمٌميء شمٕمجييؾ ُمييـ»:  ىمي٤مل ُمييـ ام ورطمييؿ لإصيؾ ىمٌييؾ سميي٤مًمٗمرع اٟمِميٖمؾ

   .«سم رُم٤مٟمف قمقىم٥م

 .ًمٚمًداد اعمقومؼ وام

 .اًمٕم٤معملم رب م احلٛمد أن دقمقاٟم٤م وًظمر

 (.50-27) «فقه الواقع»
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 تأصٔل ذتهه ما ٓطنٙ  

 بفكُ الْاقع

اًمًيييي٤مئؾ: سمًييييؿ ام اًميييير ـ اًمييييرطمٞمؿ و واحلٛمييييد م رب اًمٕميييي٤معملم وصييييغم ام 

وؾمييٚمؿ قمييغم ٟمٌٞمٜميي٤م حمٛمييد وقمييغم ًًمييف صيي ٌِف أمجٕمييلم و وسمٕمييدو ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  يٕمٜمييل 

يدور اًمٞمقم  ذم اًم٤ًمطم٦م اإلؾملُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم وضمٝم٤مت ٟمٔمر يًيرٓمٞمع  أن ي٘ميقل اًم٘م٤مئيؾ 

س٤م خمرٚمٗم٦م ذم فم٤م ر ٤م وىمد يقومؼ سمٞمٜمٝمي٤م ًميق وضمٝمي٧م إمم اًمرقضمٞميف اًمّمي ٞم  قمٜمٝم٤م سم٠م

ووضمٝمييي٦م اًمٜمٔمييير  يييذه سمييين ئمٝمييير زم سمييين يم ييير ُميييـ احليييقادث اًمٓم٤مرئييي٦م قميييغم اًمًييي٤مطم٦م 

و يقؿميؽ أن شمري٤مسمع  ¢اإلؾملُمٞم٦م اًمرل أصيٌ ٧م ُمرر٤مسمٕمي٦م ووىميد يّميدق ىميقل اًمٜمٌيل 

قا هلي٤م قملضمي٤ًم قمٚمٞمٙمؿ اًمٗمرـ و وم٤مٟمر٘مؾ  اًمٜم٤مس  يريدون أن َيٚمٚمقا  ذه اًمٗمرـ ويْميٕم

و وٟم ًييٌٝمؿ إن ؿميي٤مء ام إسييؿ قمييغم ٟمٞميي٦ٍم صيي٤مدىم٦م و وم٠مصييٌ قا اييذا اًمر ٚمٞمييؾ ُميي٤م سمييلم 

همي٤مٍل وضميي٤مه وطمريك تٞمييز  ء ذم اًمًي٤مطم٦م يًييٛمك سم٤مًمٗم٘ميف اًمقاىمييع و واًمًي١مال  ييق : 

ُم٤م  ق  اعمٜمٝم٩م اًمّم ٞم  قمغم ويقء اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وومٝميؿ اًمًيٚمػ اًمّمي٤مًم  هليذا 

ذا أوًٓ و وصم٤مٟمٞم٤ًم ُم٤م وصٞمرٙمؿ طمٗمٔمٙمؿ ام عمـ اًمٗم٘مف سملم اًمٖمٚمق ومٞمف أو ا ٗم٤م قمٜمف و  

هميييل ومٞميييِف وعميييـ ضمٗمييي٤م قمٜميييفو وصم٤مًم ييي٤ًم اًمقصيييٞم٦م عميييـ يٜمر٘ميييد اًمٕمٚمييينء إضميييلء سمييي٠مسؿ ٓ 

يٗم٘مٝمييقن اًمقاىمييع و وىمييد َيٛمٚمييُف ذًمييؽ قمييغم أن يٖمٚمييظ ذم اًمٕمٌيي٤مرة ومٞمٜمييزل ُمييـ ىمييدر ؿ 

ريِف قمٜمد ُمـ يًٛمٕمقن ُمٜمف ُمع شمًٚمٞمٛمٜم٤م إن ؿم٤مء ام ُمـ سم٤مب طمًـ اًمٔمـ سمِف سمًلُم٦م ٟمٞم
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 و وًمٙمـ د شمقوم٘مُف اًمٕم٤ٌمرة ع

اًمِمييٞم  : أطمًييٜم٧م و وضمييزاك ام ظمييػم و وأفمٜمييؽ أ ت ذم ُمٓمٚمييع يملُمييؽ إمم 

احليييدي٨م اعمِميييٝمقر و يييق ىمقًميييُف صيييغم ام قمٚمٞميييف ًًميييِف وؾميييٚمؿ اًميييذي دميييغم سميييي٠مىمقى 

يقؿميؽ أن شمريداقمك قمٚميٞمٙمؿ إُميؿ يمين  ¢ُمٔم٤م رِه ذم ومرٜم٦م ا ٚمٞم٩م أٓ و يق ىمقًميُف 

قا أو ُمـ ىمٚم٦ٍم يقُمتيٍذ ٟم يـ يي٤م رؾميقل ام و ىمي٤مل : ٓ و شمداقمك إيمٚم٦ُم إمم ىمّمٕمرٝم٤م ىم٤مًم

سمييؾ اٟمييرؿ يقُمتييٍذ يم ييػم وًمٙمييٜمٝمؿ هم يي٤مٌء يمٖم يي٤مء اًمًييٞمؾو وًمٞمٜمييزقمـ ام اًمر ٌيي٦م ُمييـ صييدور 

قمدويمؿ وًمٞم٘مذومـ ذم ىمٚمقسمٙمؿ اًمق ـ و ىم٤مًمقا وُم٤م اًمق ـ ي٤م رؾمقل ام و ىم٤مل: طمي٥م 

ٚمٛمريييل اًميييدٟمٞم٤م ويمرا ٞمييي٦م اعميييقتو اًمقاىميييع أن  يييذا احليييدي٨م يمييين ىمٚمييي٧م ذم ُمٓمٚميييع يم

دمغم ذم  ذه  احلرب ا ٚمٞمجٞم٦م و طمٞم٨ُم اشمٗم٘مي٧م اًمٙمٗمي٤مر يمٚمٝميؿ ويد دوًمي٦ٍم ؿميٕمٌٝم٤م 

ُمًييٚمٌؿ و وإن يم٤مٟميي٧م طمٙمقُمرٝميي٤م بٙمييُؿ سمٖمييػم ُميي٤م اٟمييزل ام و ًمييذًمؽ صيي٤مر اًمٙم ييػم ُمييـ 

اًمِميي٤ٌمب اعمًييٚمؿ اًمييقاقمل هلييذا اًمرجٛمييع واًمر يي٤مًمػ اًمٙميي٤مومر اًمييذي شمٔميي٤م ر سم٤مًمييدوم٤مع 

سميي٦ِم ًمٚمِمييٕم٥م اًمٕمراىمييلو قمييـ ؿمييٕم٥ٍم ُمًييٚمؿ أٓ و ييق ؿمييٕم٥م اًمٙمقييي٧م ذم ـمريييِؼ حم٤مر

وم٢مذا سم٤مًمٜمرٞمج٦م شمٜمٕمٙمُس قمغم اًمِمٕمٌلم ِيمٚمٞمٝمن ُمٕم٤ًم ومٞمّمٌُ  اًمِمٕم٤ٌمن حمرٚملم ُمـ ىمٌيؾ 

و ر ًمٚمٛمٔمٚمقم أٓ و ق اًمِميٕم٥م اًمٙميقيرلاًمذي يم٤من َيٛمُؾ راي٦م اًمدقمقة إمم آٟمرّم٤م

ـَ اًمٞمي٤مىمٔملمَ  و ُميـ اعمًيٚمٛملَم ُميـ ؿمي٤ٌماؿ ويمٝميقهلؿ قمره يم ػٌم ُمـ اًم٤ٌمطم لم اًمٜم٤مىمدي

 ؾميييٛمقُه سمٗم٘ميييف اًمقاىميييع و أٟمييي٤م ٓ  أن  يييذه ومرٜمييي٦م قمٛمٞمييي٤مء
ٍ
صييينء سمٙمييينء و ومرٜمٌٝميييقا ًمٌميييء

أظم٤مًمػ سميورِة  ذا اًمٕمٚمؿ اًمذي اسمردقمقا ًمف  ذا آؾمؿ أٓ و ق وم٘مف اًمقاىميعو ٕن 

احل٘مٞم٘م٦م أن يم ػمًا ُميـ اًمٕمٚمينء ىميد ٟمّميقا أن اًمٕمٚمينء اًميذيـ يٜمٌٖميل أن يرقًميقا شمقضمٞميف 

قٟميقا قمي٤معملم وقمي٤مروملم إُم٦م وأن يْمٕمقا هلؿ إضمقسم٦م حلؾ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ ٓ سمد أن يٙم
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سمقاىمٕمٝمؿو ومٛمٕمروم٦م اًمقاىمع  ذا واضم٥ٌم سمل ؿمؽ ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمرل ْي٥م أن ي٘ميقم 

اييي٤م ـم٤مئٗمييي٦ًم ُميييـ اعمًيييٚمٛملم يمييي٠مي قمٚميييٍؿ ُميييـ اًمٕمٚميييقم اًمنميييقمٞم٦م و أو آضمرنقمٞمييي٦م و أو 

آىمرّم٤مدي٦م وأو اًمٕمًٙمري٦م و أُي قمٚمٍؿ يٜمٗمع إُم٦م اعمًٚمٛم٦م وسما٤مص٦م إذا ُم٤م شمٓمقرت 

ٜمي٦م وإُمٙمٜمي٦م و وميل سميد ُميـ أن يٙميقن  ٜمي٤مك قمٚمينء ذم يميؾ  يذه اًمٕمٚميقم سمرٓميقر إزُم

 ذه اًمٗمٜمقن و وًمٙمٜمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م وٓطمٔمٜم٤م اٟمف ص٤مر  ٜم٤مك همٚمٌق وي٘م٤مسمٚمُف شمٗمريط يمن ضمي٤مء 

ذم اًمًيي١مال و اًمٖمٚمييق اًمييذي يٜمٌييع ُمٜمييف ُميي٤م ئمٝميير سميي٠مسؿ يريييدون ُمييـ يمييؾ قميي٤مدٍ سم٤مًمنمييع 

ا اًمًي٤مُمٕملَم سمي٠من يْمي٤ًم أومليقأيٙمقن قم٤معم٤ًم عم٤م ؾمٛمقُه سمٗم٘مِف اًمقاىمعو يمن أن اًمٕمٙميس 

يمؾ ُمـ يم٤من وم٘مٞمٝمي٤ًم سمقاىميع اًمٕمي٤مد اإلؾميلُمل ومٞمجي٥م قمٚمٞميف أيْمي٤ًم أن يٙميقن وم٘مٞمٝمي٤ًم ذم 

اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م و وُمٕمٜميييك  يييذا اعمٜمٓميييؼ وميييٞمن أومٝميييؿ ُميييـ فمييي٤م ر ذاك اًمٙميييلم اًميييذي 

ؾمٛمٕمٜم٤مه أيم ر ُمـ ُمره ورسمن ىمرأٟم٤م ؿمٞمت٤ًم ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم و فم٤م ر  ذا اًمٙملم أٟمف يٜمٌٖمل أن 

ك ُمرؾمؾ ُمـ ام شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إمم  ذه إُم٦م و ذًمؽ ٕٟمف يقضمد  ٜم٤مَك ٟمٌٌل ُمّمٓمٗم

ٓ يٛمٙمييـ ٕي قميي٤مدٍ ُمٝميين ؾمييٛمك وقمييل ويميي٤من ُمييـ سمييلم اًمٜميي٤مس ُمّمييٓمٗمك وًمٙمٜمييُف د 

و  ٟمٌيَل سمٕميده قمٚمٞميف اًمّميلة واًمًيلميٌٚمغ أن يٙمقن ٟمٌٞم٤مو يمذًمؽ إلمج٤مع إُم٦م اٟميف ٓ

و ًمٙمٚمٛمي٦مسمٙميؾ ُمٕمٜميك  يذه ا وُمٕمٜمك  ذا أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن شمّمقر وضميقد إٟمًي٤مٍن يم٤مُميؾٍ 

وُمييـ ذًمييؽ اٟمييف يٙمييقن قم٤معميي٤ًم سمٙمييؾ  ييذه اًمٕمٚمييقم اًمرييل أ ٟميي٤م إًمٞمٝميي٤م وي٘مرْمييٞمٝم٤م  ييذه 

اًمٙمٚمٛم٦م وم٘مُف اًمقاىمع و يمي٠من  يذا اًمٙميلم يقضمي٥م قميغم اًمٕمي٤مد سم٤مًمنميع ُمي لً أن يٙميقن 

قم٤مروميييييي٤ًم سم٤مٓىمرّميييييي٤مِد و وآضمييييييرنِع و واًمًٞم٤مؾميييييي٦ِم و واًمييييييٜمٔمؿ اًمٕمًييييييٙمري٦م و وـمري٘ميييييي٦م 

٤م  ٜم٤مًمييؽو وُميي٤م أفمييـ إٟمًيي٤مٟم٤ًم قميي٤مىملً إذا اؾمييرٕمنل إؾمييٚم ٦م احلدي يي٦م ووو إمم ًظميير ُميي

و  يذا صدر إٟم٤ًمٍن يم٤مُمؾ ُمٝمن يم٤من يم٤مُملً شمّمقر اؾمر ٤مًم٦م اضمرنع   ذه اًمٕمٚمقم ذم 
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يْمييي٤ًم أأُمييير ُمًييير ٞمؾ و وًميييذًمؽ وم٤مًمقؾميييط سميييلم اإلوميييراط واًمرٗميييريط و اًمرٗميييريط اًميييذي 

و ظمٓميي٠مؾمييٛمٕمٜم٤م سمٕمييض اًمٜميي٤مس ي٘مقًمييقن ُميي٤م هيٛمٜميي٤م ٟم ييـ أن ٟمٕمييرَه  ييذا اًمقاىمييع و  ييذا 

ل ٓ سمييييييد ًمٙمييييييؾ قمٚمييييييٍؿ أن يٙمييييييقن  ٜميييييي٤مك قميييييي٤مرومقن سمييييييف صمييييييؿ  يييييي١مٓء وم٤مًمٕمييييييدل أن ي٘ميييييي٤م

اعمراّمّمييقن ذم خمرٚمييػ اًمٕمٚمييقم اًمرييل ْيي٥م قمييغم جمٛمييقع اًمٕمٚميينء اعمًييٚمٛملم 

أن ْٛمٕمييقا  ييذه اًمٕمٚمييقم وًمييٞمس أن ْٛمٕمٝميي٤م ومييرد واطمييد و  يي١مٓء  ييؿ اًمييذيـ ْيي٥م 

أن يرٕم٤موٟمقا ذم ب٘مٞمؼ ُمّمٚم ٦م إُم٦م اعمًيٚمٛم٦م وب٘مٞميؼ ُمي٤م يٜمِميدُه يميؾ ُمًيٚمؿ ُميـ 

وًم٦م اعمًٚمٛم٦م وب٘مٞمؼ اعمجرٛميع اإلؾميلُمل و ومٛمي لً اًمٓمٌٞمي٥ُم ٓ ْيقز ًميف إىم٤مُم٦ِم اًمد

أن َيٙمؿ ذم يم ػم ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٤مت ُم لً ا راطمٞم٦م اًمرل ي٘ميقم اي٤م سم٠مسي٤م دميقز  قمي٤ًم 

ْييي٥م أن يًيييرٕملم سميييرأي اًمٕمييي٤مد اًمٗم٘مٞميييف سمٙمرييي٤مب امِ وطميييدي٨م رؾميييقل امِو وقميييغم 

ـُ ام ومٞمِف و ومٛمـ اًمّمٕم٥م  إن د ٟم٘مؾ ُمـ اعمًر ٞمؾ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  يمن ٟمدي

أن يٙمييقن اًمٓمٌٞميي٥م اعمييرٛمٙمـ ذم قمٚمٛمييِف أن يٙمييقن أيْميي٤ًم وم٘مٞمٝميي٤ًم ذم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م 

ـٍ  ُمرٛمٙمٜم٤ًم ومٞمِف و  ذا يٙم٤مد يٙميقن ُمًير ٞملً وًميذًمؽ ٓ سميد ُميـ أن يرٕمي٤مون يميؾ ذي ومي

ـٍ ًظمر وسمذًمؽ شمر ٘مؼ اعمّمٚم ٦م اإلؾملُمٞم٦م و و ذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ اًمٌدا ي٦ِم  ُمع ذي وم

ٓ يٙم٤مد يرّمقر قم٤معمي٤ًم ظمٌيػمًا سم٤مًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م صميؿ  يق ُميع  ذم ُمٙم٤من و وم٢من اعمًٚمؿ

ذًمؽ ـمٌٞم٥م و صمؿ  ق ُمع ذًمؽ يٕمره يمن ي٘مقًمقن اًمٞمقم وم٘ميف اًمقاىميع و  يذا سم٘ميدر ُمي٤م 

يِمٖمٚمُف  ذا اًمٕمٚمؿ يٜمِمٖمُؾ قمـ ذاك اًمٕمٚميؿ و وسم٘ميدر ُمي٤م يٜمِميٖمؾ سميذاك اًمٕمٚميؿ و يٜمِميٖمُؾ 

لً ذم اظمرّم٤مصِف  قمـ  ذا اًمٕمٚمؿ و وٓ يٙمقن اًمٙمنل  إٓ سمرٕم٤مون  ١مٓء اًمٕمٚمنء يم

ُمع أظمريـ و وسمذًمؽ شمر ٘مؼ ُمّمٚم ٦م إُم٦م و ًمٙمـ اًمذي ٟملطمٔمُف دائًن وأسمدًا  ق 

أن ًمٚمٕمقاـميػ ا ٤محمي٦م اًمريل ٓ طميدود هلي٤م و أٟميف يٙميقن ُميـ ًصم٤مر ي٤م اًمٖمٚميق ذم ُمي٤م ٓ 
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و ويي٤ًم قمٞمٜمٞميي٤ًم ومٝمييذا ْيي٥م قمييغم يمييؾ ُمًييٚمؿسمييد ُمٜمييف وم٤مًمييذي ٓ سمييد ُمٜمييف إُميي٤م أن يٙمييقن ومر

جٕمييييؾ اًمٗمييييرض اًمٙمٗميييي٤مئل يميييي٤مًمٗمرض و ومييييل ْييييقز أن ٟموإُميييي٤م يٙمييييقن ومرويييي٤ًم يمٗم٤مئٞميييي٤ًم 

ن ـمييلب اًمٕمٚمييؿ ْيي٥م أن يٙمقٟمييقا قميي٤مروملم سمٗم٘مييف اًمقاىمييع و ييي٤م إو ٟم٘مييقل ُميي لً اًمٕمٞمٜمييل

أظمل قمٚمنء اعمًٚمٛملم اًمٙم٤ٌمر ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ  ذا اًمٙملم ومٞمٝمؿ و ومْملً قمـ أن 

ٟم٘مقل أن ـملب اًمٕمٚمؿ ٥ْم أن يٕمرومقا واىمٕمٝمؿ وُم٤م يؽمشم٥ُم ُمـ وراء  ذه اعمٕمروم٦م 

وم٘مٍف يٕمٓمل ًمٙميؾ طم٤مًمي٦ٍم طمٙمٛمٝمي٤م وًمٙميـ أيْمي٤ًم ٓ ْيقز ٕطميٍد ُميـ ـميلب اًمٕمٚميؿ  ُمـ

أن يٜمٙمر ،ورة  ذا اًمٗم٘مف سمي٤مًمقاىمعو ٕٟميف احل٘مٞم٘مي٦م ٓ يٛمٙميـ اًمقصيقل إمم ب٘مٞميؼ 

... اعمٜمِمقدة سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم و ق اًمراٚمص ُم لً ُمـ آؾمرٕمنر اًمٙم٤مومر ًمٚمٌلد 

٠مترون وُميي٤م ْرٛمٕمييقن قمٚمٞمييف اإلؾمييلُمٞم٦م أو قمييغم إىمييؾ ًمٌٕمْمييٝم٤م إٓ أن ٟمٕمييره ُميي٤م ييي

 ًمٙمل يًرٛمر اؾمرٕمنر ؿ واؾمرٕم٤ٌمد ؿ ًمٚمٕم٤مد اإلؾملُمل.

ًمٙمٜمييل أىمييقل ًمٞمًيي٧م اًمٕمٚميي٦م حمّمييقرة سمٕمييدم ُمٕمروميي٦ِم وم٘مييف اًمقاىمييع و وسمٕمٌيي٤مرة أظمييرى 

ًمٞم٧ًم قمٚم٦م  سم٘م٤مء اعمًٚمٛملم ومٞمن  ق قمٚمٞمِف ُمـ اًمذِل واؾمرٕم٤ٌمد اًمٙمٗم٤مر  طمريك اًمٞمٝميقد 

ُؾ اًمٙم يػم ُميـ أ يؾ  اًمٕمٚميِؿ ًمٌٕمض اًميٌلد اإلؾميلُمٞم٦م ًمٞمًي٧م ؾمي٥ٌم ذم ذًميؽ  يق ضمٝمي

ًمٗم٘ميييييف اًمقاىميييييع و وًميييييذًمؽ وم٠مٟمييييي٤م أرى آ يييييرنم سمٗم٘ميييييف اًمقاىميييييع سم ٞمييييي٨م يٗمٝميييييؿ اًمٕمييييي٤مد 

إٟمن  يق ضمٝمٚمٝميؿ سمٗم٘ميف  قاىمع اعمزري اًمذي يٕمٞمِمُف اعمًٚمؿاإلؾملُمل أن قمٚم٦م  ذا اًم

ذم فرٚمييػ ومٞمييف اصمٜميي٤من أو يميين ي٘ميي٤مل  ٕن  ييذا سمييل ؿمييؽ ُميي٤م أقمر٘مييد أٟمييف أُمييراًمقاىمييع و 

ن اًمٕمٚمييي٦م إؾم٤مؾميييٞم٦م  يييل أوًٓ ضمٝميييؾ اعمًيييٚمٛملم إو ٞميييف قمٜميييزانىميييديؿ اًمزُمييي٤من يٜميييرٓمُ  وم

سم٤مإلؾمييلم اًمييذي أٟمزًمييُف ام قمييغم ىمٚميي٥م ٟمٌٞمٜميي٤م قمٚمٞمييف اًمّمييلة واًمًييلم و وصم٤مٟمٞميي٤ًم  ييق إن  

ـ يٕمرومييقن أطمٙميي٤مم اإلؾمييلم ذم سمٕمييض ؿميي١موسؿ ٓ يم ييػمًا ُمييـ اعمًييٚمٛملم ُمييـ اًمييذي
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رلم و ومٚمييييذًمؽ طمٞمييييٜمن يٜمٌييييف اعمًييييٚمٛمقن إمم  يييي٤مشملم اًم٘مْمييييٞميٕمٛمٚمييييقن ايييي٤م وهيٛمٚمقسيييي٤م

ن يٕمٜمييييييك اًمٕمٚميييييينء اًمٕميييييي٤مرومقن سم٠مطمٙميييييي٤مم اًمنميييييييٕم٦م ذم اإلؾمييييييلم أ :اًم٘مْمييييييٞم٦م إومم

اًمّميييي ٞم  وإن يٕمٜمييييك  يييي١مٓء إمم دقمييييقة اعمًييييٚمٛملم إمم  ييييذا اإلؾمييييلم اًمّميييي ٞم  

وشمٗمٝمييٞمٛمٝمؿ إييي٤مه و صمييؿ شمييرسمٞمرٝمؿ قمييغم  ييذا اإلؾمييلم اًمّميي ٞم  و  ييذا  ييق احلييؾ اًمييذي 

ًيٚمٛمقن مجٞمٕمي٤ًم ضم٤مءت سمف اًمٜمّمقص ذم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م و وم ٞميٜمن ي٘ميرأ  ي١مٓء اعم

يييييُمؿْ ﴿ىمييييقل ام قمييييز وضمييييؾ  ييييوا ام َ َيٜمٍُمْ ومٛمييييـ اعمرٗمييييؼ قمٚمٞمييييف دون  [7]محمددددد:﴾إِْن شمَٜمٍُمُ

ن ُمٕمٜمييييك إن شمٜمٍمييييوا ام أي إن قمٛمٚمييييرؿ سميييين أظمييييلٍه واحلٛمييييد ًمييييف سمييييلم اعمًييييٚمٛملم 

ظميييير يم ييييػمة أأُمييييريمؿ سمييييف ٟمٍميييييمؿ ام قمييييغم أقمييييدائٙمؿ ويمييييذًمؽ ٟمّمييييقص ًظمييييري و 

ٝمييي٤م ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم احليييدي٨م اًميييذي يٜم٤مؾمييي٥ُم  ُمٕمروومييي٦م سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وًمٙميييـ ُميييـ أمل

اًميداء واعميرض اًميذي  ¢ت٤مُم٤ًم واىمٕمٜم٤م و طمٞم٨م إن  ذا احلدي٨م وصػ ومٞمف اًمٜمٌل 

ؾمٞمّمييٞم٥ُم اعمًييٚمٛملَم عميي٤م ييي٠ميت ُمييـ سمٕمييدِه قمٚمٞمييِف اًمًييلم ُمييـ زُميي٤من و وىمييرن ُمييع  ييذا 

اًمقصيييػ اًميييداء وصيييػ هليييؿ اًمٕميييلج ذم ذاك احليييدي٨م اعمٕميييروه أٓ و يييق ىمقًميييُف 

٦م وأظمييذشمؿ أذٟميي٤مب اًمٌ٘ميير وروييٞمرؿ سميي٤مًمزرع وشمييريمرؿ ا ٝميي٤مد إذا شمٌيي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميي» :¢

و «ذم ؾميييٌٞمؾ ام ؾميييٚمط ام قمٚميييٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقميييُف قميييٜمٙمؿ طمريييك شمرضمٕميييقا إمم دييييٜمٙمؿ

وم٢مذًا ًمٞمس ُمرض اعمًٚمٛملم  اًمٞمقم  ق ضمٝمٚمٝمؿ سمٕمٚمٍؿ ُم٤م و أىمقل  ذا ُمٕمؽموملم إن يمؾ 

و وًمٙمييييـ ًمييييٞمس ؾميييي٥ٌم  ييييذا اًمييييذل اًمييييذي طمييييؾ لم ومٝمييييق واضميييي٥مقمٚمييييٍؿ يٜمٗمييييع اعمًييييٚمٛم

و وإٟميين اًمٕمٚميي٦م اًمٗم٘مييف اعمًييٛمك اًمٞمييقم سمٗم٘مييف اًمقاىمييع ًييٚمٛملم  ييق أسييؿ ضمٝمٚمييقا  ييذاسم٤معم

ـِ يمييين ضمييي٤مء ذم  يييذا احليييدي٨م اًمّمييي ٞم  إن هي  ٛمٚميييقا اًمٕمٛميييؾ سمييين قمٚمٛميييقا ُميييـ اًميييدي

ومٞم٘مييقل إن  ييذا  ييق اعمييرض إذا شمٌيي٤ميٕمرؿ سم٤مًمٕمٞمٜميي٦م و ييذه اًمٕمٞمٜميي٦م ٟمييقع ُمييـ اعمٕميي٤مُملت 
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قمـ آ رنم سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م  اًمرسمقي٦م و وأظمذشمؿ أذٟم٤مب اًمٌ٘مر  و وروٞمرؿ سم٤مًمزرع يمٜم٤مي٦م

واًمريمقن إًمٞمٝم٤م وقمدم آ رنم سم٤مًمنميٕم٦م و وُمـ ذًميؽ  ىمقًميُف قمٚمٞميف اًمًيلم ذم تي٤مم 

احلدي٨م وشمريمرؿ ا ٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ام ؾمٚمط ام قمٚمٞمٙمؿ ذًٓ ٓ يٜمزقميُف قميٜمٙمؿ طمريك 

شمرضمٕميييقا إمم دييييٜمٙمؿ و وذم ىمقًميييِف قمٚمٞميييف  اًمًيييلم طمريييك شمرضمٕميييقا إمم دييييٜمٙمؿ إؿمييي٤مرة 

ًمديـ اًمذي ْي٥م اًمرضميقع إًمٞميف  يق اًميذي ذيميرُه ام قميز وضميؾ ذم ا إمم أن َي٦م 

ـَ قِمٜمْييَد ام ِ اإِلؾْمييلمُ ﴿أيم يير ُمييـ ًييي٦ٍم يمريٛميي٦م:   ي اًْمَٞمييْقَم أيَْمَٛمْٚميي٧ُم ﴿و [31]آل ومدد:ان:﴾ إِن  اًمييدك

 .[5]المائدة:﴾اإِلؾْملَم دِيٜم٤ًم ًَمُٙمْؿ دِيٜمَُٙمْؿ َوأَْتَْٛم٧ُم قَمٚمَٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمرِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

 يي١مٓء اًمييدقم٤مة اًمييذيـ يدٟمييدٟمقن اًمٞمييقم طمييقل وم٘مييف اًمقاىمييع ويرومٕمييقن  ُمييـ ؿميي٠مٟمف و

و ذا ضمٌؼ ًمٙمٜمٝمؿ  يٖمي٤مًمقَن ومٞميِف و طمٞمي٨م يٗمٝمٛميقن رسمين سميدون ىمّميد أٟميف  ْي٥ُم ًميٞمس 

وم٘مط قمغم يمؾ قم٤مد سميؾ قميغم يميؾ ـم٤مًمي٥م قمٚميٍؿ أن يٙميقن قم٤مرومي٤ًم ايذا اًمٗم٘ميف و  ي١مٓء  

ُٕم٦م اإلؾملم ىميد شمٖميػمت   يٕمرومقن ضمٞمدًا أن  ذا اًمديـ اًمذي ارشمْم٤مُه رسمٜم٤م قمز وضمؾ

ُمٗم٤م ٞمٛمُف ُمٜمذ ىمديؿ اًمزُم٤من طمرك ُمي٤م يرٕمٚميؼ سم٤مًمٕم٘مٞميدةو  ومرجيد ٟم٤مؾمي٤ًم يم يػميـ ويم يػميـ 

ضمييدًا يِمييٝمدون أن ٓ  إًمييف إٓ ام وأن حمٛمييدًا رؾمييقل  ام و وي٘مييقم سمًيي٤مئر إريميي٤من 

سمؾ وىمد يرٕمٌدون سمٜمقاومؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات يم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ و واًمّمدىم٤مت سم٤مُٕمقال اًمٓم٤مئٚم٦م 

ٓ   ﴿ ًظمييرِه و ًمٙمييٜمٝمؿ اٟم رومييقا قمييـ ومٝمييؿ ُم ييؾ ىمقًمييِف شمٕميي٤مزم وو و إمم ٓ إًَِمييَف إِ ييُف  وَميي٤مقْمٚمَْؿ أَٟم 

 يي١مٓء اًمييدقم٤مة ومييٞمن  ٟمٕمٚمييؿ يِميي٤مريمقٟمٜم٤م ذم ُمٕمييرومرٝمؿ سمًييقء اًمقاىمييع  [31]محمددد: ﴾ام ُ

اًمٞمييقم سمييلم اعمًييٚمٛملم ضمييذري٤ًم أٓ و ييق سمٕمييد ؿ قمييـ اًمٗمٝمييؿ اًمّميي ٞم  ًمإلؾمييلم  ومييٞمن 

ْيي٥ُم قميييغم سمٕميييُض إوميييراد اًمٕم٘مٞميييدة و شمّمييي ٞم   ْيي٥ُم قميييغم يميييؾ وميييرٍد وًميييٞمس وميييٞمن

اًمٕم٘مٞمييدة و شمّميي ٞم  اًمٕمٌيي٤مدة و شمّميي ٞم  اًمًييٚمقكو أيييـ  ييذه إُميي٦م اًمرييل ىم٤مُميي٧م اييذا 
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اًمقاضم٥م اًمٕمٞمٜملو ًميٞمس سم٤مًمقاضمي٥م اًمٙمٗمي٤مئلو اًمقاضمي٥م اًمٙمٗمي٤مئل يي٠ميت سمٕميد اًمقاضمي٥م 

اًمٕمٞمٜمييلو ومٚمييذًمؽ وم٤مٟٓمِمييٖم٤مل وآ ييرنم سمييدقمقة ا ٤مصيي٦م ُمييـ إُميي٦م اإلؾمييلُمٞم٦م إمم 

يمٗميي٤مئل أٓ و ييق وم٘مييف اًمقاىمييع وإمليي٤مل آقمرٜميي٤مء سم٤مًمٗم٘مييف اًمقاضميي٥م قمٞمٜمٞميي٤ًم  قمٜم٤مييي٦م سمٗمييرضٍ 

قمغم يميؾ ُمًيٚمؿ عمي٤م ا ٟمي٤م إًمٞميف واحل٤مًمي٦م  يذه إن ذم  يذه اًميدقمقة إومراـمي٤ًم وشمْميٞمٞمٕم٤ًم 

عميي٤م ْيي٥م وضمقسميي٤م قمٞمٜمٞميي٤م قمييغم يمييؾ ومييرد ُمييـ أومييراد إُميي٦م اعمًييٚمٛم٦مو وهمٚمييقًا ذم رومييع 

 ؿم٠من ُم٤م  ق ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مئٞم٦م.

ييييييي٦ًم  ﴿إُمييييييير يمييييييين ىمييييييي٤مل شمٕمييييييي٤ممم : وًميييييييذًمؽ وم٠مٟمييييييي٤م أرأى أن  َويَميييييييَذًمَِؽ ضَمَٕمٚمْٜمَييييييي٤ميُمْؿ أُُم 

وم٘مف اًمقاىمع ٥ْم  ذا سمل ؿميؽ  وًمٙميـ وضمقسمي٤ًم يمٗم٤مئٞمي٤ًم و إذا ىمي٤مم  [385]البق:ة:﴾َوؾَمٓم٤ًم

سمف سمٕمض اًمٕمٚمنء ؾم٘مط قمـ ؾم٤مئر ؿ ُمـ اًمٕمٚمينء ومْميلً قميـ ـميلب اًمٕمٚميؿ و ومْميلً 

مم ُمٕمروميي٦م وم٘مييف قمييـ قم٤مُميي٦م اعمًييٚمٛملمو ومٚمييذًمؽ ْيي٥م آقمرييدال ًمييدقمقة اعمًييٚمٛملم إ

اًمقاىمع و و٥ْم اًمدٟمدٟم٦م دائيًن وأسميدًا أن يميؾ اًمٕمٚمينء وذم خمرٚميػ اظمرّم٤مصي٤مهتؿ 

ُم ييؾ اعميي١مُمٜملم ذم  "... ْيي٥م قمٚمييٞمٝمؿ أن يٙمييقن يميين ضميي٤مء ذم احلييدي٨م اًمّميي ٞم  

ومٝمييذا ا ًييد اًمقاطمييد ٓ يٛمٙمييـ أن  "شمييقادد ؿ وشمييرا ٝمؿ يمٛم ييؾ ا ًييد اًمقاطمييد

لوميي٤مت إٟمييقاع  ييذه و ومٛميي لً ٟم ييـ يِمييٙمؾ ُمٜمييف ُمييـ أومييراد إُميي٦م إٓ سميي٤مًمٜمٔمر إمم اظمر

سم ٤مضم٦م إمم ٟم٤مس ُمٗمٙمريـ و ؿ اًمٕمٚمينء وقميغم خمرٚميػ اظمرّم٤مصي٤مهتؿو وسم ٤مضمي٦م 

إمم ُمٜمٗمييذيـ يم٠ميييدي وأرضمييؾ وٟم ييق ذًمييؽ و ييؿ أومييراد اعمجرٛمييع و وسمييذًمؽ ير ٘مييؼ 

 يييذا اعمٕمٜميييك ا ٛمٞميييؾ اًميييذي ،سميييُف اًمرؾميييقل قمٚمٞميييف اًمًيييلم ُمييي لًو يمٛم يييؾ ا ًيييد 

ٗم٘مييف اًمنمييقمل وُمييـ قمرومييقا اًمٗم٘مييف اًمقاىمييع  يي١مٓء اًماًمقاطمييد وم٤مًمرٕميي٤مون إذًا ُمييـ قمرومييقا 

 سمن قمٜمد ؿ ُمـ قمٚمؿ و ١مٓء يٛمدون أوًمتؽ سمين قمٜميد ؿ ُميـ قمٚميؿ و 
ِ
يٛمدون  ١مٓء
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وُمـ  ذا اًمرٕم٤مون سملم أوميراد اًمٕمٚمينء قميغم اظمرّم٤مصيٝمؿ وشمٗميرىمٝمؿ ذم ذًميؽ يٛمٙميـ 

 ب٘مٞمؼ ُم٤م يٜمِمدُه يمؾ ُمًٚمؿ همٞمقر.

سمٕمض اًمٕمٚمنء سمآم٠مو  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ضم٤مء ذم اًم١ًمال إظمػم و و ق اًمٓمٕمـ ذم

ة ًمرٜمٝميييييك ػمومٝميييييق ٓ ْيييييقز ٕٟميييييف ُميييييـ اًمرٌييييي٤مهمض اًميييييذي ضمييييي٤مء ذم إطم٤مديييييي٨م اًمٙم ييييي

 أن ي٘ميقم  ٛملم قمـ ذًمؽ وإٟمن قمغم يمؾ ُمـ قمٚمؿاعمًٚم
ِ
أُمرًا أظمٓمي٠م ومٞميف أطميد اًمٕمٚمينء

سمرذيمػمِه وسمٜمّم ِف إن يم٤من ا ٓم٠ُم ذم ُمٙم٤مٍن حمّميقٍر يمي٤من اًمرٜمٌٞميف ذم ذًميؽ اعمٙمي٤من 

ا ٓميييي٠م ُمٕمٚمٜميييي٤ًم وُمِمييييٝمقرًا ومييييل سميييي٠مس ُمييييـ اًمرٜمٌٞمييييف  و دون إقمييييلٍن وإؿمييييٝم٤مرو وإن يميييي٤من 

اْدُع إمَِم ﴿: ري٘مي٦م اإلقميلن وًمٙميـ يمين ىمي٤مل شمٕمي٤مزمواًمٌٞم٤من هليذا ا ٓمي٠م أيْمي٤ًم قميغم ـم

ـُ  يي ًَ ييٜم٦َِم َوضَميي٤مدهِْلُْؿ سمِيي٤مًم رِل ِ ييَل أطَْم ًَ ْٙمَٛميي٦ِم َواعمَْْققِمَٔميي٦ِم احْلَ
ييَؽ سم٤ِمحْلِ ٌِٞمِؾ َرسمك و وٓ [323]النحددل:﴾ؾَميي

ٝمؿ ُمييييـ سمٕمييييض إذا يميييي٤مٟمقا قمييييغم يمٚمٛميييي٦ٍم ؾمييييقاء  قمييييغم ْييييقز أن يٜميييي٤مل اًمٕمٚميييينء  سمٕمْميييي

اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م وقمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمًييييٚمػ اًمّميييي٤مًم و أُميييي٤م إذا يميييي٤مٟمقا ُمييييـ اعمٌرييييدقملم 

اًمْم٤مًملم و وم ٞمٜمتٍذ  ١مٓء هلؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م ظم٤مص٦م وأؾمٚمقب ظم٤مص و  ذا ُمي٤م َيييين 

 ضمقاسم٤ًم قمن ضم٤مء  ذم اًم١ًمال و وًمٕمكم  ُم٤م أوٕم٧ُم ؿمٞمت٤ًم..

 ( 00:  00: 44/   571) اهلدى والنور /  
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 ىكاش حْل مطاٜل ميَجٔ٘  

 ٓتضنً الهالو علٙ فكُ الْاقع 

وام  ذا اعمقوقع ي٤م ؿمٞم  ُمقوقع اُمر ٤من اًم٘مٚميقب أؿميٖمٚمٜمل يم يػمًا  ُمداظمٚم٦م:

عمييي٤م رأيييي٧م ذم واىميييع اًميييدقم٤مة وـمييييلب اًمٕمٚميييؿو واعمًييي٠مًم٦م قمٜميييدي ذم رأييييل يرضمييييع 

ل أيم ر ي٤م ًم٘مْميي٤مي٤م يميين شمٓمرىمٜميي٤م ىمٌيؾ ىمٚمٞمييؾ طميي٥م اًمِمييٝمرةو طمي٥م اًمًييٛمٕم٦مو أؿمييٞم٤مء أقميين

 ىمٚمٌٞم٦م ىمد ظمرضم٧م ًصم٤مر ٤م يمن ٟمرى..

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًمييييذًمؽ اًمييييذيـ يييييرون يٗمّمييييٚمقن اقمر٘ميييي٤مد اًم٘مٚميييي٥م قمييييغم قمٛمييييؾ اًمٔميييي٤م ر  ُمداظمٚميييي٦م:

يم٤مذسمقن واملقنو ي٘مقل إن اإلينن ُمقضمقد سم٤مًم٘مٚم٥م دمده ذم اًمٔم٤م ر ٓ وضمقد ًمف 

 همػم ص ٞم و ومن ذم اًم٘مٚم٥م فرج.

 واًمٔم٤م ر قمٜمقان اًم٤ٌمـمـ. اًمِمٞم :

ًمٌيييي٤مـمـ وميييي٠مىمقل  ييييذه اًم٘مْمييييٞم٦م ُمقضمييييقدة أن وظم٤مصيييي٦م ٟمٕمييييؿ. قمٜمييييقان ا ُمداظمٚميييي٦م:

 أقمرؼم ٤م ُمـ أيم ر اعملطمظ ومٞمن رأي٧م قمغم  ذه اًمّم قة.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أي ٟمٕمييؿو دمييد اًم٘مٚمييقب ُمِميي قٟم٦مو دمييد اًم٘مٚمييقب ومٞمٝميي٤م ُميي٤م ومٞمٝميي٤مو وىمييد  ُمداظمٚميي٦م:
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دمييد ذم ٟمٗمييس أظميير ُمييع أٟمييف د يييرو ىمٞمييؾ ًمييف قمٜمييف ود ير ٌيي٧م ُمييـ ذًمييؽ وميي٤مُمرع ىمٚمٌييف 

  ام ؾمٌ ٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٌٖمْمف.قمٚمٞمفو وىمد ير٘مرب إمم

 ُمع إؾمػ. اًمِمٞم :

و يييذه ُميييـ إؿميييٞم٤مء اًمريييل اؾميييرٗمدهت٤م ُميييـ اًمًيييٜمقات اًمريييل ُمْمييي٧مو أن  ُمداظمٚمييي٦م:

اإلٟم٤ًمن ذم ومؽمة اًمِمي٤ٌمب وىميد تير قمٚمٞميف أطميقالو ًمٙميـ ًميٜمٚم ظ ذيميرت ذم إطميدى 

اًمرؾميي٤مئؾ و ييل ؾمييـ إرسمٕمييلم اًمرييل ذيمر يي٤م ام ؾمييٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم وسمٕميي٨م قمٚمٞمٝميي٤م ٟمٌٞمٜميي٤م 

¢. 

 ٟمٕمؿ. أي اًمِمٞم :

أن هليي٤م طمٙمٛميي٦م وهلي٤م ُمٕمٜمييكو وأؿمييٕمر أين وىميد دظمٚميي٧م ذم إرسمٕمييلم أن  ُمداظمٚمي٦م:

 ٜمي٤مك وميرقو اإلٟمًيي٤من يي٤م يييراه يي٤م ُم٣مي ُمييـ ؾميٜمقات َيٛمييد ام ؾميٌ ٤مٟمف وشمٕميي٤ممم 

 أٟمف ُمرت قمٚمٞمف ُمزاًمؼ ٟمج٤مه ام ُمٜمٝم٤م.

 احلٛمد م. اًمِمٞم :

طم٘مٞم٘م٦م ُمـ آٟمدوم٤معو ُمـ احلنسو ُمـ أؿمٞم٤مء ىمد إذا شمٌلم وضمد أٟمف ٓ  ُمداظمٚم٦م:

 هل٤م أو ًمٞم٧ًم قمغم إىمؾ يمن ىمٚمٞمؾ.

 ص . اًمِمٞم :

 ومن أدرى شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ي٤م ؿمٞم  قمغم  ذه اًم٘مْمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

أٟميي٤م سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُمييـ ٟم ييق قمنميييـ ؾمييٜم٦م ٟم٘مييقل: يمييؾ  ييذه ا نقميي٤مت  اًمِمييٞم :
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و ذه إطمزاب اًمرل شمدٟميدن طميقل اإلؾميلم واحلٙميؿ سمين أٟميزل ام ٓ يٛمٙميٜمٝمؿ أن 

 قا ىمْمٞمرلم اصمٜمرلم:َي٘م٘مقا سمٖمٞمرٝمؿ إٓ إذا طم٘م٘م

أيمٜمييل قمٜمٝميي٤م سمٚمٗمٔمرييلم شمّمييٗمٞم٦م وشمرسمٞميي٦مو وأىمييقل ذم أصمٜميي٤مء اًمنمييح اًمرّمييٗمٞم٦م فمٝمييرت 

ٟميي٤م أطمٙمييؿ ٠مُمٕم٤معمٝميي٤م ُمٜمييذ قمنمييات اًمًييٜملمو ًمٙمييـ اًمؽمسمٞميي٦م ٓ ٟمجييد هليي٤م أصمييرًاو وًمييذًمؽ وم

ن أٟميزل ام قميغم سميقمغم يمؾ احلريم٤مت اإلؾملُمٞم٦م اًمرل شمدٟمدن طميقل إىم٤مُمي٦م احلٙميؿ 

سم٤م ٝميي٤مد إومٖميي٤مين وطمرييك ا ٝميي٤مد إن ىميي٤مم  أرض ُمًييٚمٛم٦م ٓ يٛمٙمييـ أن يّمييٚمقا طمرييك

ذم ا زائرو ٓ يٛمٙمـ أن ب٘مؼ اًمٌٖمٞم٦م اًمرل يٜمِمد ٤م يمؾ ا نقم٤مت اإلؾملُمٞم٦م ُمي٤م 

 دام أسؿ د ير ٘م٘مقا ا٤مشملم اًم٘مْمٞمرلم: اًمرّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.

ٟم ـ ذم ـمري٘م٦م اًمرّمٗمٞم٦م ٓ ؿمؽ ُمٜمذ قمنميـ أو صملصملم ؾمٜم٦مو ًمٙمـ ٓ ٟمرى أصمرًا 

ضميييدٟم٤م قمٚمييينء يم يييػميـ واحلٛميييد م يٕمٛمٚميييقن ذم اعمجييي٤مل عمقويييقع اًمؽمسمٞمييي٦م: ٕٟمٜمييي٤م و

إول ذم اًمرّمييييٗمٞم٦مو اًمييييدقمقة إمم اًمرقطمٞمييييد واًمييييدقمقة إمم اشمٌيييي٤مع اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦مو 

وشمّميييييٗمٞم٦م اًمّمييييي ٞم  ُميييييـ اًمْميييييٕمٞمػ إمم ًظميييييرهو واًمرضميييييقع ذم اًمٗم٘ميييييف إمم  يييييذيـ 

اعمّمدريـ وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ  ذا ىم٤مئؿو ًمٙمـ ُم٤م وضمدٟم٤م ُمـ يدقمق ويٙمرؾ ٟم٤مس 

 ٦م اًمرل  ل صمٛمرة اًمدقمقة إومم و ل اًمرّمٗمٞم٦م.قمغم  ذه اًمؽمسمٞم

وم٤مٕرض أن ىمٗمر ومٞمن أقمٚمؿو ويم ػمًا ُم٤م ي٘مقًمقن سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م: عم٤مذا ٓ شمرجيف 

 إمم  ذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.

أىمقل أٟم٤م ًمٙمؾ رضم٤ملو وأٟم٤م ًم٧ًم أ لً ٕن أيميقن واقمٔمي٤ًم وُمرؿميدًا.. إمم ًظميرهو 

ي٘ميييقم سمقاضمييي٥م وأتٜمييك أن أضميييد ُميييـ يٙميييقن مجيييع سميييلم اًمرّميييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞمييي٦م ذم ٟمٗمًيييف 
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اًمؽمسمٞمييي٦م ًمٖميييػمهو وقمًيييك ام أن يٛميييد قمٌييي٤مده اعمييي١مُمٜملم سمر ٘مٞميييؼ  يييذه اًم٘مْميييٞم٦م اًم ٤مٟمٞمييي٦م 

 و ل اًمؽمسمٞم٦م قمغم اإلؾملم اعمّمٗمك.

طمرص٧م اًمٗمؽمات إظمػمة أن أيمر٥م ومٞمف وىمد يمر٧ٌم  : ذا إذا أذٟمرؿ زم ُمداظمٚم٦م:

ومٞمف يمر٤مسملم ضمت٧م اين ُمٕميلو وملي٤م احلٙمٛمي٦م وطم٘مٞم٘مي٦م آٟمرّمي٤مرو ٓطمٔمي٧م أن يم يػم 

 ٕمض اًمدقم٤مة وا نقم٤مت شمًرٕمجؾ إدٟمك اًم٘مري٥م..أو سم

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

قمييغم طمًيي٤مب اًمٌٕمٞمييد و ييق اهلييده إؾميي٤مسو ومٛميي لً رؾميي٤مًم٦م احلٙمٛميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

ىمّميييدت ومٞمٝمييي٤م  يييذا ا ٤مٟمييي٥مو ُمييي٤م  يييل احلٙمٛمييي٦م ومٕميييلً ذم  يييذا اًمقاىميييع اعمْميييٓمربو 

ىمّمدت ا٤م ُمٕمٜمك ًظمرو ىمٚم٧م أن  ٜم٤مك ٟمٚم يظ أن يم يػم ُميـ  آٟمرّم٤مروًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م 

ة يرسمٓميييقن سميييلم اعميييٜمٝم٩م وسميييلم ب٘ميييؼ اًمٜمرييي٤مئ٩مو ومٞم ٙمٛميييقن قميييغم اعميييٜمٝم٩م ُميييـ اًمييدقم٤م

شمٜم٤مزًميييي٧مو  ٤م ذم صمييييلث ومتيييي٤متو ومتيييي٦م اؾمييييرٕمجٚم٧م وومتيييي٦مظمييييلل ب٘مييييؼ اًمٜمريييي٤مئ٩م ومقىمٕمٜميييي

ض آٟمرّمييييي٤مر وومتييييي٦م يتًييييي٧مو ويمٚمٝميييييؿ ىميييييدُم٧م شمٜمييييي٤مزٓت ُميييييـ أضميييييؾ أن ب٘ميييييؼ سمٕمييييي

 ون..خمٓم١م

 ٓزم شمذيمر ومٞمٝم٤م اًمراسمٕم٦م.. اًمِمٞم :

 ُم٤م  لع ُمداظمٚم٦م:

 ٤موقن.اًمذيـ  ؿ ُم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 اًمذيـ  ؿ ُم٤موقن ذم اًمٓمريؼ يٛمِمقن. اًمِمٞم :
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طمييدث ظمٓميي٠م ييي٤م ؿمييٞم و أٟميي٤م أىمييقل اًمييذيـ رسمٓمييقا ُمٌيي٤م ةو طمٙمٛمييقا قمييغم  ُمداظمٚميي٦م:

 اعمٜمٝم٩م ُمـ ظملل ب٘مؼ اًمٜمٗمع..

 أيقة. اًمِمٞم :

٧م ظمٓمي٠م  ي١مٓء اعمرٕمجٚميقن وظمٓمي٠م ٜميأىمقل  ي١مٓء اًميذيـ أظمٓمي١مواو ومٌٞم ُمداظمٚم٦م:

٥م أٟميييف ٌٕسيييؿ سمًييي٥ٌم ويييٖمط إشمٌييي٤معو وسمًييي اعمرٜمييي٤مزًملم و يييؿ يم ييير يمييين شمٕمٚمٛميييقن:

 َي٤مول أن َي٘مؼ وًمق ضمزء ذم اًمؼمعم٤من وًمق ُمٙم٤مٟم٦م إمم همػم ٤م..

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وسمٕمْمٝمؿ يتس ُمـ  ذا اًمقاىمع واٟمزوى ُمع أٟمف يًرٗم٤مد ُمٜمفو وىمٚم٧م ذم  ُمداظمٚم٦م:

ن طم٘مٞم٘مييييي٦م آٟمرّمييييي٤مر  يييييق اعميييييٜمٝم٩مو آ يييييرنم سمييييي٤معمٜمٝم٩م ؾميييييقاء ٓ ؿميييييؽو إاًمٜمٝم٤ميييييي٦م 

ٌُّقَسَيي﴿
ـَ ام َِوأظُْمييَرى ُبِ يي ُِميي و صمييؿ سمٞمٜميي٧م أن آٟمرّميي٤مر أٟمييقاع ب٘مييؼ [35]الصددف:﴾٤م ٟمٍَْمٌ

اًمٜمرييي٤مئ٩م ٟميييقع ُميييـ أٟميييقاع اًمٜمٍمييي ومييي٠ميم ر إٟمٌٞمييي٤مء د ير ٘ميييؼ هليييؿ اًمٜمٍمييي و يييق ب٘ميييؼ 

اًمٜمر٤مئ٩م ذم طمٞم٤مهتؿو وُمي٤م ب٘ميؼ  يذا إٓ ًميٌٕمض اًمرؾميؾ قمٚميٞمٝمؿ وقميغم ٟمٌٞمٜمي٤م أومْميؾ 

 اًمّملة واًمًلم.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ٜمٝم٩م  ق آٟمرّم٤مر ؾمقاء أب٘مؼ ًمٚمداقمٞم٦م ذم طمٞم٤مشمف ُم٤م وم٘مٚم٧م اًمرزام اعم ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٕمك إًمٞمف أو د ير ٘مؼ. ٟمٕمؿ.

إظمقاٟمٜم٤م يٕمٚمٛمقن أٟمٜم٤م ًمٜم٤م يمٚمنت ُمًٌٓم٦م طمقل  ذه اًمٜم٘مٓم٦مو وٟمذيمر هليؿ  اًمِمٞم :

سم٠من اًمقاضم٥م قمغم اًمداقمٞم٦م اعمًٚمؿ احلؼ  ق أن يًيرٛمر ذم اًمٓمرييؼ اعمًير٘مٞمؿو صميؿ 
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٨م اًمّم ٞم  ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ ٓ قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ وصؾ أم د يّمؾو وٟمذيمر احلدي

ورسميين يٙمييقن أيْميي٤ًم ذم اًمٌايي٤مري ُمييـ طمييدي٨م اسمييـ قمٌيي٤مس ر  ام شمٕميي٤ممم قمٜمييف أن 

قمرويي٧م قمييكم إُمييؿو ومرأييي٧م ؾمييقادًا يمٌييػمًا أو قمٔمييٞمًن ذم إومييؼو »ىميي٤مل:  ¢اًمٜمٌييل 

وم٘مٚمييي٧م: ُميييـ  ييي١مٓءع ىمييي٤مل:  ييي١مٓء ىميييقم ُمقؾميييكو صميييؿ ٟمٔمييير ذم ا ٤مٟمييي٥م أظمييير ُميييـ 

 ييذه أُمرييؽ. ىميي٤مل: صمييؿ قمييرض قمييكم اًمٜمٌييل إومييؼ ومقضمييد أُمرييف ىميي٤مل: ُميي٤م  ييذاع ىميي٤مل: 

وُمٕميييف اًمييير ط واًمر ٓمييي٤منو واًمٜمٌيييل وُمٕميييف اًمرضميييؾ واًميييرضملنو واًمٜمٌيييل وًميييٞمس ُمٕميييف 

ٟم ييييـ ٟمييييذيمر  ييييذا ردًا قمييييغم اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم اًمييييذيـ يرٗميييي٤مظمرون سمٙم ييييرة  «أطمييييد

قمييييدد ؿ ويٛمرٜمييييقن قمٚمٞمٜميييي٤م سم٠مٟمٜميييي٤م قمييييددٟم٤م ىمٚمٞمييييؾو ويًييييرٚمزُمقن ُمييييـ ذًمييييؽ أن دقمييييقهتؿ 

ٚمٞمٛم٦م ًمٙمي٤من أشمٌي٤مقمٙمؿ يم يػمو ٟم٘ميقل ؾميٌ ٤من امو ًمٞم٧ًم ُمًير٘مٞمٛم٦م: ٕسي٤م ًميق يم٤مٟمي٧م ؾمي

ٟم ـ ٓ ٟمؼمئ أٟمٗمًٜم٤م ُميـ أن ٟمٙميقن خمٓمتيلم أو ُم٘مٍمييـو ًمٙميـ اؾميردًٓمٙمؿ قميغم 

ظمٓمييي٠م دقمقشمٜمييي٤م ًم٘مٚمييي٦م أشم٤ٌمقمٜمييي٤مو  يييذا يٕميييقد سمييي٤مًمرد قميييغم أوًمتيييؽ إٟمٌٞمييي٤مء اًميييذيـ بيييدث 

 طمرك رأى اًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕمف أطمد. ¢قمٜمٝمؿ اًمرؾمقل 

 إشم٤ٌمع يم رة وىمٚم٦مو وأذيمر أٟمي٤م ايذه إذًا: ومٞمج٥م أن شمٜمٔمر إمم اًمدقمقة وًمٞمس إمم

اعمٜم٤مؾم٦ٌم أيْم٤ًمو وأىمقل: ُمـ اًمٕمجٞمي٥م أن ا ي٤م كم اًمٕميرو و يق ُمنميك ًمٙمٜميف يمي٤من 

 ذيمٞم٤ًم عم٤م ي٘مقل ذم ىمّمٞمدشمف:

  كى صسحًي ملس رأى الاعر  دوىا 

 

 

 وأيقاان  يىااس  حقاا   قو ااا 

 فقلاال لاا    رًااك نونااك  ىااا 

 

 ىحسول  لكًس أو ىما   فنساذرا 

عمًيييٚمؿ أومم أن يٙميييقن قمٜميييده  يييذا اعمٜمٓميييؼو ٟم ييي٤مول أن ٟمّميييؾ إمم يييي٤م مج٤مقمييي٦م ا 

اهلده اعمٜمِمقد و ق إىم٤مُم٦م طمٙميؿ ام ذم إرضو ومي٢من وصيٚمٜم٤م وم٤محلٛميد م وميذًمؽ 



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

707 

ُمـ ومْمؾ امو إن د ٟمّميؾ اعمٝميؿ أٟمٜمي٤م ٟمٙميقن ُمٕميذوريـ: ٕٟمٜمي٤م ٟمٛمٌمي ذم اًمٓمرييؼو 

 ومٝمذه سمل ؿمؽ يمٚمٛم٦م طمؼ.

حلييدي٨مو ًمٙمييـ  ييذا ي٘مييقدين سميي٤مرك ام ومٞمييؽو ُمييدار يمريي٤مو قمييغم  ييذا ا ُمداظمٚميي٦م:

 .«ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاريقن»إمم ؾم١مال ومرقملو ورد طمدي٨م: 

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 .«.. ي٠ميت اًمٜمٌل وًمٞمس ُمٕمف أطمد»يمٞمػ ٟمجٛمع سمٞمٜمف وسملم:  ُمداظمٚم٦م:

  ذا أُمر ؾمٝمؾ سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 شمٗمْمٚمقا. ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م ُمييـ قميي٤مم إٓ وىمييد ظمييصو قمٛمييقم وظمّمييقص يٕمٜمييلو يميين ىميي٤مل قمٚمٞمييف  اًمِمييٞم :

ٙمييؿ يييدظمٚمقن ا ٜميي٦م إٓ ُمييـ أسمييكو ىميي٤مًمقا: وُمييـ ييي٠مسمك ييي٤م رؾمييقل امعل يمٚم»اًمًييلم: 

 .«ىم٤مل: ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد دظمؾ ا ٜم٦مو وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أسمك

 أٟم٧م شمٕمٚمؿ وًمق أن  ذا اعم ٤مل أن ٓ ٟم١مُمـ سمفو ًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمر٘مري٥م.

شمٕمره أن يم ػمًا ُميـ قمٚمينء اعمًيٚمٛملم اعمري٠مظمريـ يمي٤مًمٜمقوي وأُم ٤مًميف ٓ ي٘مقًميقن 

 .«يمؾ سمدقم٦م ولًم٦م»ف اًمًلم: سمٕمٛمقم ىمقًمف قمٚمٞم

 ـمٞم٥م:  ؾ  ؿ يمٗمروا اذا احلدي٨مع

ا ييييقاب: ٓو ًمٙمييييٜمٝمؿ ظمّمّمييييقهو ظمّمّمييييقه أصيييي٤مسمقا أم أظمٓميييي١موا ًمييييٞمس  ييييذا 

جم٤مل: ٕٟمٜم٤م ُمذ ٌٜم٤م ُمٕمروه أن  ذا احلدي٨م قمغم قمٛمقُميف وأٟميف يمين ينميح ذًميؽ 
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اىمرْميي٤مء اًمٍميياط اعمًيير٘مٞمؿ خم٤مًمٗميي٦م »ؿمييٞم  اإلؾمييلم اسمييـ شمٞمٛمٞميي٦م ذم يمر٤مسمييف اًمٕمٔمييٞمؿ: 

أن ُم ييييؾ  ييييذا اًمٕمٛمييييقم ٓ يٛمٙمييييـ ختّمٞمّمييييف ًمٙم ييييرة ُميييي٤م يميييي٤من  «ا  ييييٞمؿأصيييي ٤مب 

يٙمييييرره قمييييغم ُمًيييي٤مُمع اًمّميييي ٤مسم٦م ذم يمييييؾ ُمٜم٤مؾميييي٦ٌم ظم٤مصيييي٦م ذم ظمٓمٌيييي٦م  ¢اًمرؾمييييقل 

 «ويميؾ سمدقمي٦م ويلًم٦م»احل٤مضم٦م اًمرل يم٤من يٗمرر  ا٤م ظمٓمٌفو ومٞم٘مقل ذم  يذه ا ٓمٌي٦م: 

 يييذا اًميييذي يٙميييرر ايييذه اًمّميييٞمٖم٦م اًمٕم٤مُمييي٦م ٓ يٛمٙميييـ أن ييييدظمٚمٝم٤م ختّميييٞمص و يييق ٓ 

ّمص ُمع يم رة اًمرٙمرارو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ وضمد ذم قمٚمينء اعمًيٚمٛملم ُميـ يذيمر اعما

ُميـ ؾميـ ذم اإلؾميلم »ىم٤مًمقا:  ذا قمي٤مم خمّميقصو وضمي٤مءوا سم٤مًميدًمٞمؾ اعماّميص: 

 إمم ًظمره. «ؾمٜم٦م طمًٜم٦م..

و ًمٙميييييـ ٓ يٛمٙميييييـ أن أشمّميييييقر إٓ أسيييييؿ ىوا ذم  يييييذه اًميييييدقمقومٝميييييؿ وإن أظمٓمييييي١م

٤م ختّمييٞمصو يٕمر٘مييدون ذم ىمييرارة ٟمٗمقؾمييٝمؿ أن ُم ييؾ  ييذه اًمٙمٚمٞميي٦م يٛمٙمييـ أن يييدظمٚمٝم

وًميييذًمؽ وم٤مًمًييي١مال قميييـ ا يييقاب اًمًييي٤مسمؼ أن  يييذا اًمٜمٌيييل ًميييٞمس ًميييف أشمٌييي٤معو وذًميييؽ ًميييف 

سمٕمض إشم٤ٌمع ًمٙمـ رسمين ًميٞمس ًميف طميقاريلمو  يذا ٟمي٤مدرو ومٞمٙميقن ُم يؾ  يذا احليدي٨م 

خمّمّم٤ًم ًمذاك احليدي٨مو وأٟمي٤م أىميقل  يذا يمرٗم٘ميفو ًمٙميـ احل٘مٞم٘مي٦م أن ُمٜمٝمجٜمي٤م ْي٥م 

أذيمر أن ًمٙم رة إطم٤مديي٨م  أن ٟمرذيمر احلدي٨م اًمذي اسمردأت اًم١ًمال قمٜمف سم٠مين ٓ

اًمرل شمدور ذم خمٞمٚمرلو ومٝمؾ أٟمي٧م أو إخ وًمٞميد أو أطميد ُميـ احلي٤م،يـ ييذيمرون 

 ُمّمدر احلدي٨مع

 ع«ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاريقن» ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :
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 وام أٟم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف ـم٤مًم٥م د أطم٘م٘مف د أظمرضمف. ُمداظمٚم٦م:

 شمذيمر. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م قمكم. اًمِمٞم :

 «ُميي٤م ُمييـ ٟمٌييل إٓ وسمٕميي٨م ام ُمٕمييف طمييقاريـ وأصيي ٤مب..»ذم طمييدي٨م:  ُمداظمٚميي٦م:

 اذا اًمٚمٗمظ.

  ذا... اًمِمٞم :

 ذم ص ٞم  ُمًٚمؿ وام أقمٚمؿو.. قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص. ُمداظمٚم٦م:

 ..«ُم٤م ُمـ ٟمٌل إٓ ويم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف أن يدل أُمرف»اًمذي ومٞمف:  اًمِمٞم :

 طمدي٨م قمٌد ام سمـ قمٛمرو.. ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا. اًمِمٞم :

 ذم ُمًٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٕمؿ  ق ذم ُمًٚمؿ.ٟم اًمِمٞم :

 ؿمٞم  طمدي٨م ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاري وطمقاري اًمزسمػم... ُمداظمٚم٦م:

  ق اإلؿمٙم٤مل وارد قمغم يمؾ طم٤مل. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ًمٞمس  ٜم٤مك وٓ طمقاري. اًمِمٞم :

 يٌ٘مك... ُمداظمٚم٦م:

 اعمٝمؿ سمٕمد أن ص  احلدي٨م ا قاب ُم٤م ذيمرت ًٟمٗم٤ًم وام أقمٚمؿ. اًمِمٞم :

 قمغم اًمراّمٞمص ي٘مقم ُم٘م٤مم آؾمر ٜم٤مء. ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا. اًمِمٞم :

 ضم٤مء ذم ؾم١ماًمؽ... ُمداظمٚم٦م:

 حلٔمف... اًمِمٞم :

 سم٠من إخ طمًلم... أظمذٟم٤م اًمقىم٧م قمٜمفو وم٠مقمرذر قمٜمف.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ سميي٠مس  ييذا طم٘مٙمييؿو أُميي٤م اإلظمييقان  يي١مٓء ٟم ييـ ٟمٕمييٞمش ُمٕمٝمييؿ دائييًنو  اًمِمييٞم :

 ظم٤مص٦م  ذا اًمذي سمج٤مٟمٌل ٓ يٗمقت ومرص٦م وٓ يدع اًمِمٞم  يرٚمٗمظ إٓ سم٤م ػم.

 ؿ  ٜم٤م اًمٞمقم  ومٜم٤م.زيـ وضمقديم ُمداظمٚم٦م:

 وام اًمِمٞم  أيمرُمٜم٤م... ُمداظمٚم٦م:

 ام ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ. اًمِمٞم :

 طم٘مٞم٘م٦م أٟم٤م ذم ذ ٜمل ىمٚم٧م أٟم٤م إن فمٗمرت ُمـ اًمِمٞم  سم٤ًمقم٦م واطمدة... ُمداظمٚم٦م:

اًمٌا٤مري اًمؽمُمذي قمـ ضمي٤مسمر  «ًمٙمؾ ٟمٌل طمقاري٤ًم وإن طمقاريل اًمزسمػم» ُمداظمٚم٦م:

 واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ قمـ قمكم ص ٞم .
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 احلٛمد م. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ شمٌ٘مك قمغم... داظمٚم٦م:ُم

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 .. اًمِمٞم .ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

... إن ؿميييي٤مء ام ًمٞمييييزول اإلؿمييييٙم٤مل د أويييع  ييييذا احلييييدي٨م ذم يمريييي٤مب ُمداظمٚمييي٦م:

طم٘مٞم٘مييي٦م آٟمرّمييي٤مر ُميييع احليييدي٨م اًميييذي أ ت إًمٞميييف ىمٌيييؾ ىمٚمٞميييؾو وم٠ًمويييع اهلييي٤مُمش 

 وأسملمو وإضم٤مسمرٙمؿ سم٤مرك ام ومٞمٙمؿ.

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 سمٕمض اًمدقمقة يرجٜمٌقن ذيمر اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ذم يمرٌٝمؿ ويمؾ... ٜم٤مك  ُمداظمٚم٦م:

  ١مٓء ُمـ مج٤مقم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦مو ظمذ سم٤مًمؽلل اًمِمٞم :

يدٟمدٟمقن سمٙمٚمٛم٦م أظمرى و ل يمٚمٛم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقمي٦مو وييذيمرون  ُمداظمٚم٦م:

  ذه يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦مو ومن رأيٙمؿ اذه اًمٙمٚمٛم٦م.

ٚمٜميي٤م  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م هليي٤م شمٙمٚمٛمٜميي٤م ذم  ييذا أيم يير ُمييـ ُمييرةو واًمٞمييقم صيي٤ٌمطم٤ًم ىم اًمِمييٞم :

دًٓمر٤منو دًٓم٦م سم ؼ ودًٓم٦م سم٤ٌمـميؾو و يؿ ي٘مّميدون اًم٤ٌمـميؾ وٓ ي٘مّميدون احليؼو 

وًمق أسؿ مجٕمقا سملم اًم٘مّميديـو ىمّميد احليؼ وىمّميد اًم٤ٌمـميؾو ًمٙمي٤من أُمير ؿ أ يقن 

ىمٚميييٞملًو إسيييؿ ي٘مّميييدون سم٠م يييؾ اًمًيييٜم٦م وا نقمييي٦م وميييٞمن يرٕمٚميييؼ سم٤مًمٕم٘مٞميييدة اعم٤مشمريديييي٦م 
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وا نقم٦م أ ؾ احلدي٨م وسما٤مص٦م أوًمتؽ وإؿم٤مقمرةو وفرضمقن قمـ أ ؾ اًمًٜم٦م 

اًمذيـ يٜمرٛمقن إمم اًمًٚمػ اًمّم٤مًم و وًظمرون ُمـ اعم دصملم اًمٞمقم يقؾمٕمقن ُمٕمٜمك 

 ييذه ا ٛمٚميي٦مو ومٞمييدظمٚمقن يمييؾ اعمًييٚمٛملم اًمييذيـ يِمييٝمدون أن ٓ إًمييف إٓ امو وٟم ييـ 

ٟمييرى قمييدم اؾمييرٕمنل  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م: ٕسيي٤م يمٙمٚميينت سمٕمييض اًمًٞم٤مؾمييٞملم اًمرييل يٛمٙمييـ 

و وإذا يمٜم٤م وذًمؽ ُمـ ومْمؾ  ١مٓء قمٚمٞمٜم٤م ٟمرى أٟمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ضمٚمٌٝم٤م يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمراً 

قميييغم ُميييٜمٝم٩م ؾميييٚمٗمٜم٤م  ¢أٟمٕميييؿ قمٚمٞمٜمييي٤م سمييي٠من ٟمٗمٝميييؿ إؾميييلُمٜم٤م ويمرييي٤مب رسمٜمييي٤م وؾميييٜم٦م ٟمٌٞمٜمييي٤م 

اًمّميي٤مًم و ومٞمٜمٌٖمييل أن ٟمٜمرًيي٥م إمم  يي١مٓء اًمًييٚمػ ًمييٞمس سمٕمٌيي٤مرة يييدظمؾ ومٞمٝميي٤م ا ٚمييػ 

ؿ اًمذيـ ُم٤م ظمجٚمقا وٓ اؾمر قا أن يٕمٚمٜمق ٤م  اطم٦م ومٞم٘مقًمقا: ُمذ ٥م اًمًيٚمػ أؾميٚم

 وُمذ ٥م ا ٚمػ أطمٙمؿ وأقمٚمؿو ورسمن زادوا ًمٗمٔم٦م أظمرى..

 ُم٤م قمدًمقا وٓ ذم اًمٔمٚمؿ أيْم٤ًم..  ٜم٤م اًمٕم٤ٌمرة.. ُمداظمٚم٦م:

اًمِم٤م د يمٚمٛم٦م أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقمي٦م ييدظمؾ ومٞميف  ي١مٓءو أُمي٤م ؾميٚمٗمل وميل  اًمِمٞم :

 يدظمؾ  ١مٓء سمؾ  ؿ يرؼمءون يمن ىمٚم٧م ُمـ  ذه اًمٜم٦ًٌمو ومٙمن ىمٞمؾ:

 فحسااًكه هااذا ال فااسو   وننااس

 

 

 

 وكاا   ىااس   ااا فواا  ين اا  

أٟم٤م ي٤م أسم٤م سمدر يمن ي٘م٤مل إن أٟمًك ومل أٟمًكو عم٤م يمٜم٧م ذم ا ٤مُمٕم٦م اضمرٛمٕمٜم٤م   

ذم دار أطمييد إظمقاٟمٜميي٤م و ييق واًمييد حمٛمييد ًمٓمٗمييل  ييذاو يميي٤من  ييق ُمٕمٞمييدًا ذم ا ٤مُمٕميي٦م 

اإلؾمييلُمٞم٦م وم٤مشمٗم٘مٜميي٤م أن ٟمًيييٝمر قمٜمييده ًمٞمٚمييي٦م ُمييـ اًمٞمييي٤مزمو ويم٤مٟميي٧م اًمٖمرومييي٦م يميين شمٕمٚمٛميييقن 

رطم٦ٌم واؾمٕم٦مو ومٖمروم٦م يمٝمذه وؾمٞمٕم٦م ضمدًا اُميرعت يميؾ  ٜم٤مك ُم٤ًميمـ ا نقم٦م همره 

أـمراومٝم٤م سم٢مظمقاٟمٜم٤م اًمًٚمٗمٞملمو عم٤م دظمؾ قمٚمٞمٜمي٤م أطميد ا ٓمٌي٤مء اعمِميٝمقريـ وٓ أقمر٘ميد 

أن  ذا ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم ذم  ء إٓ ُمي٤م ؾميٛمٞمرف ًمٙميؿو ُميـ أٟمٜميل أؤُميـ سم٘ميقل ُميـ ىمي٤مل ُميـ 
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 أ ؾ اًمٕمٚمؿ:

 القاااعي لاااوة   وًااا  ب دااا  

 

 

 

  اااا وله و ساااار  و ااااذر 

 و ساا فل و اان وجمااسهر فسااقسً  

 

 طلااا ا نسىاا  ب  زالاا   نكاار 

ومٝميييذا اًميييذي أٟمييي٤م ؾم٠مؾميييٛمٞمف ييييدظمؾ ذم اًمرٕمرييييػو و يييذا يؽمشمييي٥م ُميييـ وراءه أظميييذ  

اًمٕمؼمةو ويمٞمػ يًيقغ ًمٜمي٤م أن ٟمدظمٚميف ذم زُميرة أ يؾ اًمًيٜم٦م وا نقمي٦مو واؾميٛمٕمقا ُمي٤م 

 ضمرى سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمـ ٟم٘م٤مش.

ًيي٧م دظمييؾ اًمرضمييؾ وؾمييٌ ٤من ام وأٟميي٤م عميي٤م دظمٚميي٧م اعمجٚمييس يميي٤من دوري أن ضمٚم

ًظمييير واطميييد قمٜميييد قمرٌييي٦م اًمٌييي٤مب يمييين  يييق صييي٤مطم٥م اًميييدار أن  ٜمييي٤مو وميييدظمؾ اًمرضميييؾ 

اعمِمييي٤مر إًمٞميييف و يييق حمٛميييد اًمٓميييقاه شمٕمرومقٟميييفو أٟمييي٤م أقمروميييف ُمٜميييذ اًم٘ميييديؿ يمييي٤من رئيييٞمس 

اإلظميييقان اعمًيييٚمٛملم ذم اًمٕميييراقو وأٟميييف إظميييقاٟمجل ُميييرو ُمييي٤م أدري شمٕمريييؼم  يييذه همٞمٌييي٦م 

اًمرضميييؾ ومٌيييدأ ـ أٟميييف  يييذا ُميييـ اعمًييير ٜمٞم٤مت اًمًييي٧مو دظميييؾ قمرؼم ييي٤مو ًمٙميييـ أٟمييي٤م ُمٓمٛميييتا

يّميي٤موم  قمييـ يٛمٞمٜمييف دار اًمييدورة يمٚمٝميي٤م وأٟميي٤م أشمٗمييرس ذم وضمٝمييف ُميي٤م أطمييد ُمييـ إظمقاٟمٜميي٤م 

ي٘مقم ظملوم٤ًم عم٤م شمٗمٕمٚمقن أٟمرؿو وأٟم٤م شمٕم٧ٌم ُمـ أضمٚمٙميؿ طمٞميٜمن ييدظمؾ قمٚميٞمٙمؿ سمٕميض 

إظمقاٟمٜم٤م وم٠مرايمؿ شم٘مقُمقنو ومٝمق ُم٤م أطمد ىم٤مم ًمفو وم٠مرى ُملُم  وضمٝمف شمرٖمػم عم٤م وصؾ 

ييي٤م أؾميير٤مذ أٟميي٧م شمٕمٚمييؿ سم٤مًمِميي٤مم ي٘مقًمييقن: إزم ىمٚميي٧م ًمييف وُمييد يييده ُمّميي٤موم ٤ًمو ىمٚميي٧م ًمييف: 

قمزييييز سميييدون ىمٞمييي٤ممو  يييق ؾميييٛمع  يييذه اًمٙمٚمٛمييي٦م واٟمٗمجيييرو وشمٕميييره  يييق ظمٓمٞمييي٥م ٓ سميييد 

 ؾمٛمٕمرفع

 ؾمٛمٕمرف ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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ىم٤مل  ذه ُم٤ًمئؾ صم٤مٟمقي٦مو  ذه يمذا.. ىمِمقر وٓ يٜمٌٖمل أن ٟمٌ ٨م ذم ُم ؾ اًمِمٞم :

ى  ييذه اًم٘مْمييٞم٦موٓزم ُميي٤م ٟمرٗمييؼ قمييغم حم٤مرسميي٦م اًمِمييٞمققمٞم٦م واًمٌٕم ٞميي٦م واعملطمييدةو وضميير

اًمٜم٘ميي٤مش اًم يي٤مين سمٞمٜمييل وسمٞمٜمييفو يميي٤من ُمييـ يملُمييف أٟمييف ًمييٞمس ُمييـ اًمييلزم أن ٟمٌ يي٨م أن 

ُم٤ًمئؾ ظملومٞم٦مو وٓزم ٟمجٛمع صيٗمقومٜم٤م ويمٚمٛمرٜمي٤م عم ٤مرسمي٦م اعملطميدة  ي١مٓءو ىمٚمي٧م 

ي٤م أؾمر٤مذ ٓ يٙم٤مد يقضمد  ء  ٜم٤مك ُمرٗمؼ قمٚمٞمفو ًمٕمٚمؽ شمٕميره أن اًمٙمٚمٛمي٦م اًمٓمٞمٌي٦م ٓ 

ىمييرأت رؾميي٤مًم٦م قمٜمييدٟم٤م ذم دُمِمييؼ  إًمييف إٓ ام خمرٚمييػ طمرييك اًمٞمييقم ذم شمٗمًييػم ٤م وأٟميي٤م

سم٤مًمِم٤مم ًمٚمِمٞم  حمٛميد اهل٤مؿميٛمل ؿميٞم  اًمٓمري٘مي٦م اًمِمي٤مذًمٞم٦م ذم دُمِميؼ قمٜمقاسي٤م ٓ إًميف 

إٓ امو قمٜميييدُم٤م شم٘ميييرأ اًمرٗمًيييػم ٓ ُمٕمٌيييقد إٓ امو وىميييرأت ٟمٗميييس اًمرٗمًيييػم ذم رؾمييي٤مًم٦م 

رقطمٞمييييد اًمصييييٖمػمة ٕطمييييد مج٤مقميييي٦م اًمرٌٚمٞمييييغو وأٟميييي٧م سمرٕمييييره أن ٓ إًمييييف إٓ ام شمٕمٜمييييل 

إمم ًظمييييره وُمٕمٜمييييك يملُمييييؽ أٟمييييف طمرييييك  ييييذه اعمًيييي٠مًم٦م ْيييي٥م أن سم٠مىمًيييي٤مُمف اًم لصميييي٦م 

 ٟمٓمقهي٤مو ىم٤مل: ٟمٕمؿ.  ٜم٤م اًمِم٤م د. 

ىمٚمييييي٧م إذًا: يمٞميييييػ ٟمرٕمييييي٤مون وىميييييد اظمرٚمٗمٜمييييي٤م ذم اًمٕم٘مٞميييييدةو سمٛميييييـ بييييي٤مرب  ييييي١مٓء 

اعملطمييييدةع سم٠مُم يييي٤مهلؿ يييييـ يِمييييٝمدون أن ٓ إًمييييف إٓ امو ًمٙمييييٜمٝمؿ اقمر٘ميييي٤مدًا وقمٛمييييلً 

وظمٓمػمة ضمدًاو ٓ ْقز أن ٟمٖمض  يٙمٗمرون سمل إًمف إٓ امو ومٚمذًمؽ اعم٠ًمًم٦م ظمٓمػمة

اًمٜمٔمر قمـ  ذا ا له اًم٘م٤مئؿ اًمٞمقم ظملوم٤ًم ضمذري٤ًمو و٥ْم أن ٟمّمدع سمي٤محلؼ وأن 

ٟمٕمٚمييـ راييي٦م اًمرقطمٞمييد ا يي٤مًمص بيي٧م يمٚمٛميي٦م شمٕمييؼم قمييـ اًمقاىمييع اًمّميي ٞم  و ييق دقمييقة 

اًمًٚمػ اًمّم٤مًم  ويمؾ ُمـ يٜمرٛمل إًمٞمٝم٤م ومٝمق ؾمٚمٗملو ومٚميذًمؽ  ي١مٓء اًميديم٤مشمرة اًميذيـ 

ًظمرهو  ذه يمٚمٛم٦م يرييدون شمٕمٛمٞمي٦م احليؼ  وا نقم٦م وإمم ي٘مقًمقن سم٠من مج٤مقم٦م اًمًٜم٦م

 سمقاؾمٓمرف.



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

733 

 ( 00:  00: 40/   600) اهلدى والنور / 

 (  00:  16: 31/   600) اهلدى والنور / 

اًمييٌٕمض ُمييـ ي٘مييقل ٟم ييـ ُمٜمٝمجٜميي٤م ؾمييٚمٗمل وقم٘مٞمييدشمٜم٤م ؾمييٚمٗمٞم٦مو وًمٙمييـ  …ُمداظمٚميي٦م:

 ـمري٘مرٜم٤م إظمقاٟمٞم٦مو ومن رأيؽ اذا اًمٙملمع

٤مدىملم ذم ادقم٤مئٝمؿ أن دقمقا ؿ ؾمٚمٗمٞم٦مو ومٝميؾ رأيي٧م ٟمرضمق أن يٙمقٟمقا ص اًمِمٞم :

ذًمييؽ سميي٠مسؿ يرٕمٌييدون ويٕمر٘مييدون قمييغم ُميي٤م يميي٤من قمٚمٞمييف اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و إن  ييل إٓ 

يمٚمٛميي٦م  ييق ىم٤مئٚمٝميي٤مو  ييؿ قمرومييقا أن أن دقمييقة احلييؼ  ييل دقمييقة ؾمييٚمٗمٞم٦م ومريمٌييقا  ييذه 

اًمٔمييي٤م رة أن وشمًيييؽموا ُميييـ ورائٝمييي٤مو ٓ يٛمٙميييـ أسميييدًا اًمرقومٞميييؼ سميييلم اًميييدقمقة اًمًيييٚمٗمٞم٦م 

قاٟمٞميي٦مو ٓ سمييد أن يٛمٞمييؾ احلييؼ إمم أطمييدمل٤م دون إظمييرى: ٕٟمييف يميين ىمٚمٜميي٤م ذم واإلظم

أيم ر جم٤مًمس يم ػمةو دقميقة اإلظميقان اعمًيٚمٛملم ىم٤مئٛمي٦م قميغم يمريؾو صميؿ صم٘ميػو صميؿ ٓ 

 صم٘م٤موم٦م.

 ٟمٙمرٌٝم٤م.. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٙمرٌٝميي٤م: ٕن  ييذه طم٘مٞم٘ميي٦م ت ييؾ اًمقاىمييعو وإن يمٜميي٧م شمًييٛمٕمٝم٤م ًمٙمٜمٝميي٤م  ييل  اًمِمييٞم :

 اًمقاىمعو يمرؾ صمؿ ٓ صم٘م٤موم٦م.

اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم يٙميي٤مد ْييري قمٚمييٞمٝمؿ ىمييرن ُمييـ اًمزُميي٤من ٓ شم ٘مٞمييػ  صمييؿ دمييد

إـملىمييي٤ًمو إذًا:  يييذا ٟمًيييرٓمٞمع أن ٟمٗمّمييي  قمٜميييف سمٕمٌييي٤مرة ٓ... ومٞمٝمييي٤مو شميييدضمٞمؾ  يييذا قميييغم 

اًمٜمييييي٤مسو  يييييؿ دقميييييقهتؿ ؾميييييٚمٗمٞم٦م ًمٙميييييـ قميييييغم ُميييييٜمٝم٩م إظميييييقاين.. ٟمرضميييييق أن يٙمقٟميييييقا 

 ص٤مدىملم..
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ٟمٗمييييس اعمييييٜمٝم٩م دمييييد ؿ  ييييؿ أٟمٗمًييييٝمؿ خمرٚمٗمييييلم ومٞمييييفو دمييييد سمٕمْمييييٝمؿ  ُمداظمٚميييي٦م:

 قومٞم٦م ودمد سمٕمْمٝمؿ أؿم٤مقمرة...ص

ىمٚمٜميييي٤م  ييييذا سميييي٤مرك ام ومٞمييييؽو ىمٚمٜميييي٤م اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم ذم قميييينن همييييػم  اًمِمييييٞم :

اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم ؾمقري٤مو  ١مٓء و ١مٓء همػم اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم ُمٍمو 

صمييؿ ذيمرٟميي٤م إخ أسمييق سمييدر أن  يي١مٓء يمٚمٝمييؿ همييػم اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم ذم اًمًييٕمقدي٦مو 

 إٟم٤مء..  ؿ احل٘مٞم٘م٦م يرٚمقٟمقن سمٚمقن يمؾ

 ... ُم ؾ قمـ اًمٕمراقو اإلظمقان اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمراق.ُمداظمٚم٦م:

 أيْم٤ًم يقضمد إظمقان ُمًٚمٛملم ذم اًمٕمراقع  ذاو سمس  ذا ىمديًن. اًمِمٞم :

ؿمييييٞماٜم٤م أٟمييييرؿ شمييييذيمرون اًمٗمييييرق سمييييلم اإلظمييييقان اعمًييييٚمٛملم ذم دُمِمييييؼ  ُمداظمٚميييي٦م:

 وإظمقان ُمًٚمٛملم طمٚم٥م.

ٜم٦مو صيييييي ٞم و اإلظمييييييقان اعمًييييييٚمٛملم ذم دُمِمييييييؼ يدرؾمييييييقن وم٘مييييييف اًمًيييييي اًمِمييييييٞم :

اعمًٚمٛملم ذم طمٚم٥م ودير اًمزور اإلظمقان ويًرٕمٞمٜمقن قمغم وم٘مف اًمًٜم٦م سمرنم اعمٜم٦مو 

يٛمٜمٕمييقن شمييدريس  ييذا اًمٙمريي٤مب ذم هاييي٤م ؿو وي٘مقًمييقن أن اعم١مًمييػ اًمييذي  ييق ُمييـ 

طمقاري طمًـ اًمٌٜم٤مء اًمِمٞم  ؾمٞمد ؾم٤مسمؼو ي٘مقًميقن: و ي٤موو  ي١مٓء إظميقان و ي١مٓء 

 ٤من.إظمقانو ًمٞمس قمٜمد ؿ ُمٜمٝم٩م ومٙمري إـملىم٤ًمو وام اعمًرٕم

يمذًمؽ سم٤مًمٙمقي٧م ؿمٞماٜم٤م اإلظمقان اعمًٚمٛملم قميدة أىمًي٤ممو ومٚمًيٓمٞمٜملو  ُمداظمٚم٦م:

 يمقيرٞملو ُمٍميلم ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو طمٞم٨م يمٜم٤م ٟمًٛمع..

 ... أؾمر٤مذ ذم يمر٤مب.. مجٞمؾ ر ـو ىم٤مل قمـ اإلظمقان ُمٗمٚمًلم.ُمداظمٚم٦م:
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 أي ٟمٕمؿ وامو ظمّقان. اًمِمٞم :

 أول ُم٤م ًم٘مٞم٧م اًمِمٞم  طم٤مُمد اًمٗم٘مل ُم٤م أفمـ زرتقه.

 …ُمٕمروه ي٤م ؿمٞم و ًمٙمـ د ٟمزره ٚم٦م:ُمداظم

أٟم٤م ىمٚم٧م ُم٤م زرتقهو أول طمج٦م طمججرٝم٤م ومزرشمف ُمع ومٝمد اعم٤مًمؽو أيْم٤ًم  اًمِمٞم :

ُميي٤م قمرومرٛمييقهو ٟمزًميي٧م ذم ومٜمييدق ٟمًييٞم٧م اؾمييٛمفو ومجٚمًيي٧م أٟميي٤م وصيي٤مطمٌل ومٝمييد اعم٤مًمييؽ 

وىم٤مئييد ا ييٞمش اًمًييٕمقدي اًمييذي ضميي٤مء حم٤مرسميي٤ًم ذم ومٚمًييٓملم زقمٛمييقاو ومٚميين ؾمييٛمع و 

يييير وأٟميي٤م ُم٘م٤مسمٚمييف ذم اًمنيييير اًم يي٤مينو وميين يمييي٤مد اًمِمييٞم  طم٤مُمييد ويمييي٤من ضميي٤مًمس قمييغم ه

يًٛمع سم٤مًٕمٌي٤مين إٓ ىمي٤مم وقمي٤مٟم٘مٜمل.. إمم ًظميرهو ُمي٤م يمٜمي٤م ٟمٕميره...و ومين أدري يمٞميػ 

ضميي٤مءت ُمٜم٤مؾميي٦ٌم ومييذيمرت اإلظمييقان اعمًييٚمٛملم  ٜميي٤مك ذم ؾمييقري٤مو ىميي٤مل زم: ا ُّييقان 

اعمًييٚمٛملم. أٟميي٤م احل٘مٞم٘ميي٦م د أؾمر ًييـ ُمٜمييف  ييذه اًمٚمٗمٔميي٦مو وشمٙمٚمٛميي٧م ُمٕمييف سمٍميياطم٦مو 

  إـمييلق  ييذا آؾمييؿ ٓ فٚمييق ُمييـ همٚمييق: ٕٟمييف ىمييد يٙمييقن ومييٞمٝمؿ ٟميي٤مس ىمٚميي٧م ييي٤م ؿمييٞم

ـمٞمٌييلم وصيي٤محللم وخمٚمّمييلم ًمٙمييـ ؿمييٌف هلييؿو أُميي٤م ٟم٘مييقل ظمييقان.. ومييٜم ـ ٓ ٟم٘مييقل 

ُم ؾ  ذا اًمٙملمو ًمٙمـ ٟمٕمؼم قمـ واىمٕمٝمؿ أسؿ ًمٞمًيقا قميغم اعميٜمٝم٩م اًمًيٚمٗمل اًم٘مي٤مئؿ 

 قمغم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًم و صمؿ يٍمون قمغم ُمي٤م  يؿ قمٚمٞميف

 ٓ ير٘مدُمقن إـملىم٤ًم.

 ( 00:  25: 48/   600) اهلدى والنور /  

 ( 00:  30: 04/   600) اهلدى والنور /  

ذيمرشمؿ أن اؾمرادام أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م ُمّمٓمٚم  واؾمعو ًمٙمـ  ٥م  ُمداظمٚم٦م:
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أن رضمييلً اؾمييرادم  ييذا اعمّمييٓمٚم  و ييق يريييد سمٛمٕمٜم٤م يي٤م اعمٕمٜمييك اًمّميي ٞم و واًمرييل 

 شمٕمٜمل ؾمٚمػ  ذه إُم٦مع

 ْقزو يمٚمٛمقا اًمٜم٤مس قمغم ىمدر قم٘مقهلؿو ٓ ْقز  ذا آؾميرٕمنلو ٓ اًمِمٞم :

 ومٞمف إهي٤مم سماله ُم٤م يريده اعمرٙمٚمؿ.

 عم٤مذاع ىمد يقضمد ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 أيش ىمد يقضمدع اًمِمٞم :

 ىمد يٗمٝمؿ إٟم٤ًمن...  ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م ؿمٞم  سم٤مرك ام ومٞمؽ دقمؽ وىمدو دقمؽ ورسمن: ٕس٤م شم٘م٤مسمؾ سمٛم ٚمٝم٤م. اًمِمٞم :

 قضمقد ذم طمدود قمٚمٛمل.أٟم٤م أىمقل ُم ُمداظمٚم٦م:

 وُمقضمقد اًمٕمٙمس أيْم٤ًمو ُم٤م يٗمٞمدك شمٖمٞمػم اًمٙملم ُمـ يمٚمٛم٦م إمم أظمرى. اًمِمٞم :

يقضمييد ؿميياص أومٝمييؿ أٟمييف قمٜمييدُم٤م يًييرادم أ ييؾ اًمًييٜم٦م وا نقميي٦م وم٢مٟمييف  ُمداظمٚميي٦م:

 يٕمٜمل ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ.

ي٤م ؿمٞم  سم٤مرك ام ومٞمؽ  ذه يمٚمٛم٦م ُمٜمِمقرة ذم يمري٥م وذم رؾمي٤مئؾو ًميٞمس  اًمِمٞم :

٠مٟمييف يٗمٝمييؿ ُم٘مّمييدكو أٟمي٤م أىمييقل ًمييؽ طمٞمٜمتييذ سميي٤مرك ام شميرٙمٚمؿ ُمييع ؿميياص ُمٕمييلم شم٘مٜميع سم

ًمييؽ ذم يمٚمٛمريييؽو ًمٙميييـ اعمًييي٠مًم٦م ًمٞمًييي٧م حمّميييقرة ذم  يييذه اًمزاويييي٦م اًمْميييٞم٘م٦م اًمريييل 

أٟم٧م شمٚمج٠م إًمٞمف ًمر ٌٞمي٧م  يذه اًمٙمٚمٛمي٦م ويم٠مسي٤م ُميـ وطميل اًمًينءو يي٤م أظميل حمقٟم٤م ي٤مو 

ٟم٘ميييييقل ٟم يييييـ ًمإلظميييييقان اعمًيييييٚمٛملم: إذا يمٗمييييير اعمًيييييٚمؿ سمييييي٤مإلظمقان اعمًيييييٚمٛملم ُميييييـ 
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 ؾمٝمؿ يمٗمرعوؤرئٞمًٝمؿ إمم ُمر

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥مو ًمٙمييـ اًمييذي يٙمٗميير سم٤مًمًييٚمٗمٞملم يٕمٜمييل ىمييدوشمٜم٤م يٙمٗميير: ٕٟمٜميي٤م ٟم٘مييقل:  اًمِمييٞم :

 وقمغم رأس  ذا اًم٘مرٟملم رؾمقل امو وم٢مذًا  ق يٙمٗمرو و ٜم٤م ٟم٘مقل:  «ظمػم اًم٘مرون..»

 فحسااًكم ا هااذا ال فااسو   وننااس

 

 

 

 وكاا   ىااس   ااا فواا  ين اا  

ٔن ذم  ييذا احلييدود اًمْمييٞم٘م٦مو إذا ومييدع ُميي٤م يريٌييؽ إٓ ُميي٤م ٓ يريٌييؽو وم٠مٟميي٤م ُمٕمييؽ ا 

ىمٚميي٧م أ ييؾ اًمًييٜم٦م وا نقميي٦م ُمييع ؿميياص يٗمٝمييؿ ُمٜمييؽ ُميي٤م شمريييدو أىمييقل ًمييؽ سميي٤مرك ام 

ومٞميييؽو ًمٙميييـ ًميييٞمس آؾميييرٕمنل ذم  يييذه احليييدود اًمْميييٞم٘م٦مو آؾميييرٕمنل ُمٜمِميييقر ذم 

يمر٥م ورؾم٤مئؾو و ٜم٤م ي٠ميت اًمردًمٞمس أو قمغم إىمؾ اًمرق ٞمؿ  له ُمي٤م شمرييدو وميدع 

 م إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ.ُم٤م يريٌؽ يمن ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًل

 يٌ٘مك ٟم٘مٓم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

أٓ ٟم٘مؾ أىمؾ ُم٤م ٟم٘مقل أن  يذه ُميـ إًمٗمي٤مظ اعمجٛمٚمي٦م اًمريل بري٤مج إمم  ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمّمٞمؾع

 وم٠ًمىمقل ًمؽ:  ؾ ْقز اإلمج٤مل ذم ُمقوع اًمرٗمّمٞمؾع اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

إذًا دقمييؽ واإلمجيي٤مل وقمٚمٞمييؽ سم٤مًمرٗمّمييٞمؾو وميي٢مذا ىمٚميي٧م أٟميي٤م ؾمييٚمٗمل ضمتيي٧م  اًمِمييٞم :
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 ًمرٗمّمٞمؾ وىم  قمغم اإلمج٤ملو ويمٗمك ام اعم١مُمٜملم اًم٘مر٤مل.سم٤م

 ص ٞم . ُمداظمٚم٦م:

 قمغم اًم٘م٤مومٞم٦م ام يٕمٓمٞمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 أشم٧م  ٙمذا. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞم  أ ؾ اًمًٜم٦م وا نقم٦م ُمٕمٜمك اإلؾملم. ُمداظمٚم٦م:

 قمغم قمجر ؿ وسمجر ؿ. اًمِمٞم :

ُميييييداظمؾ:... شمًٚمًيييييؾ ـمٌٞمٕميييييلو وم٘مييييي٤مل أقمل ييييي٤م اإلؾميييييلم أن ييييييدظمؾ ومٞميييييف طمريييييك 

 ًمراومْم٦م ومٞمف ٟم ـو وم٠م ؾ اًمًٜم٦م أظمصو اًمًٚمػ أظمص.ا

 ـمٌٕم٤ًمو وإذا ىمٚمٜم٤م سمدل أظمػ أظمص يٙمقن أدق ذم اًمرٕمٌػم. اًمِمٞم :

 أٟم٤م ىمٚم٧م أظمص. ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمّم٤مدو أٟم٤م ؾمٛمٕمرٝم٤م وم٤مًء. اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  32: 13/   600) اهلدى والنور / 

ير ييدصمقن قمييـ سمٕمييض اًمًييٜمـ ؿمييٞماٜم٤م ذم يم ييػم ُمييـ اًمٜميي٤مس أو سمٕمييض...  ُمداظمٚميي٦م:

و ل ؾمٜم٦م ا ٛمٕم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦مو ومٞم٘مقل: ويمذًمؽ إذان... أذاٟملم ذم ا ٛمٕمي٦مو وم ٞميٜمن 

قمٚميٞمٙمؿ سمًيٜمرل »: ¢شم٠ًمهلؿو ؾم٠مًم٧م سمٕمض اًميديم٤مشمرةو ىمي٤مل: ٟم٠مظميذ سم٘ميقل اًمرؾميقل 
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وم٘ميي٤مل  ييل ؾمييٜم٦م ؾمييٜمٝم٤م قميي نن سمييـ  «وؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـ اعمٝمييديلم ُمييـ سمٕمييدي

و ومن رأيؽ اذا آؾمردٓلو ¢ٜم٦م اًمٜمٌل قمٗم٤من و ق ُمـ ا ٚمٗم٤مءو ومرٙمقن  ل يمً

قمٚميٞمٙمؿ سمًيٜمرل »أو ـمري٘م٦م آؾمردٓل  ذهو اؾمردل قمغم أس٤م ؾمٜم٦م سم٤محليدي٨م  يذا: 

و ويًييردل قمييغم ذًمييؽ سمٙم ييػم ُمييـ «وؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـ اعمٝمييديلم ُمييـ سمٕمييدي

إومٕم٤مل اًمرل يٗمٕمٚمٝم٤م ا ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـو وي٘مقل  ل ؾميٜم٦م ُمي٤م دام أن  يذا احليدي٨م 

 صم٤مسم٧م.

 ٟم ـ ضمقاسمٜم٤م قمـ  ذه اًمِمٌٝم٦م ُمٕمروه. اًمِمٞم :

أوًٓ:  يييؿ يٗمٝمٛميييقن  يييذا احليييدي٨م ظمٓمييي٠ًم: ٕٟميييف ًميييٞمس ُمٕمٜميييك احليييدي٨م قمٚميييٞمٙمؿ 

سمًييٜمرل وؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـو أي: وؾمييٜم٦م أطمييد ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـو ٓو ًمييٞمس 

 ييذا  ييق اعمٕمٜمييكو وإٟميين اعم٘مّمييقد ؾمييٜم٦م مجٞمييع ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـو وطمٞمٜمتييذ يٌٓمييؾ 

 قمٌد اًمر ـع اؾمردٓهلؿو أًمٞمس يمذًمؽ ي٤م أسم٤م

 صدىم٧م ي٤م ؿمٞماٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ييذا أول  ءو صميي٤مين  ء ؾمييٜم٦م ا ٚمٗميي٤مء اًمراؿمييديـ أُميير ايي٤م ٕسيي٤م شمٙمييقن قميي٤مدة 

ُمٓم٤مسم٘م٦م أوًٓ ًمًٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلمو صمؿ ىمد شمٙمقن داًم٦م قمٚمٞمٝمي٤مو و يذا 

احلييييدي٨م ٓ يٕمٜمييييل ظمييييذوا سمًييييٜم٦م ا ٚمٗميييي٤مء اًمراؿمييييديـ وًمييييق ظم٤مًمٗميييي٧م ؾمييييٜمرلو و ييييذا 

ي٨م أٟميي٤م أؾميير٘مٞمف ُمييـ ًييي٦م ذم اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ وٓ يٛمٙمييـ ٕطمييد أن اعمٕمٜميك هلييذا احلييد

يٗمني ٤م سمٜم ييق ُمي٤م ومنيي ذاك اًميديمرقر طمييدي٨م اًمٕمرسميي٤مض سميـ ؾميي٤مري٦مو أيي٦م  ييل ىمقًمييف 

٤مىِمِؼ ﴿شمٕمييي٤ممم:  ـْ ُيَِمييي ٌِٞمِؾ  َوَُمييي ػْمَ ؾَمييي ْع هَمييي
ُف اهْلُيييَدى َوَير ٌِييي َ ًَمييي ٤م شَمٌَيييلم  ِد َُمييي ـْ سَمْٕمييي

قَل ُِمييي ؾُمييي اًمر 
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ِف َُم٤م شمَ   .[333]النساء:﴾َقمم  َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜم َؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًمااعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمك

ُيييي١ْمُِمٜملِمَ ﴿ ٌِٞمِؾ اعمْ ػْمَ ؾَميييي ْع هَميييي
قمييييغم وزاسيييي٤م ُمييييـ طمٞميييي٨م اًمدًٓميييي٦م وا ٚمٗميييي٤مء  ﴾َوَير ٌِيييي

ػْمَ ﴿اًمراؿميييديـو وؾميييٜم٦م ا ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييديـو ٓ أطميييد يًيييرٓمٞمع أن ي٘ميييقل:  ْع هَمييي
َوَير ٌِييي

 د اعم١مُمٜملم: وإٟمن ا ٛمٞمع.أي: همػم ؾمٌٞمؾ أطم ﴾ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ 

أي٦م  ٜم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م قمغم قمٛمقم اعمًٚمٛملمو يميذًمؽ احليدي٨م ُميـ طمٞمي٨م 

 اًمدًٓم٦م قمغم قمٛمقم ا ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ.

وميييي٢مذا وويييي   ييييذا اًمٗمٝمييييؿ اًمّميييي ٞم  ًمٚم ييييدي٨مو ؾميييي٘مط اؾمييييردٓهلؿ ضمييييذري٤ًم ُمييييـ 

 أصٚمفو قمغم أٟمف ًمق أ وا وىمد يٍمون قمغم أيم ر ُمـ ذًمؽ.

 ردٓل ضمديد.ؿمٞماٜم٤م يم٠من  ذا اؾم ُمداظمٚم٦م:

ىمد شمٙمقن ضمديدة ٟمًٌٞم٤ًمو ًمٙمـ ام يِمٝمد سم٠مسي٤م ُمٜميذ يمٜمي٧م ذم اًمِمي٤مم وأٟمي٤م  اًمِمٞم :

 أىمرر  ذا اعمٕمٜمك اذا احلدي٨م.

 اذا اعم٘م٤مسمٚم٦مع ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ( 00:  35: 48/   600) اهلدى والنور / 

ؿمٞماٜم٤م ُم٤م شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمـ ىمقل اًمّم ٤مسم٦م ُمرك يٙمقن طمج٦مو إذا اٟمرنم  ُمداظمٚم٦م:

 د يقضمد خم٤مًمػ يٙمقن ُمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م.و

ـمٌٕم٤ًم شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمـ ذًمؽو ًمٙمـ أن يمن  ق فم٤م ر اًمٌ ٨م ذم دًٓم٦م  اًمِمٞم :
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 اًمٚمٗمظ أُم٤م احلٙمؿ يمن شم٘مقل ىمري٦ٌم.

ٌِٞمِؾ اعمُْيي١ْمُِمٜملِمَ ﴿ ُمداظمٚميي٦م: ػْمَ ؾَميي ْع هَميي
  ٜميي٤م أٟمييف إذا اٟمرنميي لمومًييٌٞمؾ اعميي١مُمٜم ﴾َوَير ٌِيي

 خم٤مًمػ ومٝمٜم٤م يٙمقن قمدًٓ.ىمقل أطمد اًمّم ٤مسم٦م وواوم٘مقه قمٚمٞمف أو د ْد 

ٟمٕمييؿو ًمٙمييـ ًمييٞمس إُميير يميين ًمييق أن  ٜميي٤مك رأي وٓ ٟمٕمٚمييؿ أن اعمًييٚمٛملم  اًمِمييٞم :

ُمِميييقا قمٚمٞميييفو أو قمٚمٛمٜمييي٤م سمييي٠من اعمًيييٚمٛملم اظمرٚمٗميييقاو وأطميييد ؿ ىمييي٤مل سم٘ميييقلو وميييل ييييراد 

طمٞمٜمتيييذ سم٤مٔيييي٦م أطميييد ؿ وًميييق يمييي٤من قم٤معمييي٤ًمو يمييين أٟميييف ٓ ييييراد سم٤محليييدي٨م أطميييد ا ٚمٗمييي٤مء 

 اًمراؿمديـ يمن اؾمردًمٚمٜم٤م.

: ٟم٘ميييييقل ىميييييد ٓ يقاوم٘ميييييقن قميييييغم  يييييذا اًمرٗمًيييييػم اًمقاوييييي  ًمٚم يييييدي٨مو وأن صم٤مٟمٞمييييي٤مً 

اعم٘مّميييقد سم٤م ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييديـ يمٚمٝميييؿ وجمٛميييققمٝمؿ وًميييٞمس سمٕمْميييٝمؿ أو أطميييد ؿو 

ومًيييٜم٘مقل هليييؿ:  يييؾ اعم٘مّميييقد اًمًيييٜم٦م اًمريييل قمٚمٞمٝمييي٤م أطميييد ا ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييديـ أُمرٟمييي٤م 

 اًمرؾمقل سم٤مٓىمرداء سمف وًمق ظم٤مًمٗم٧م ؾمٜمرفو ُم٤م أفمـ أن يٙمقن ا قاب: وًمق.

صم٤مًم ٤ًم وًمٕمٚمف أظمػمًا: قم نن سمـ قمٗم٤من د يٙمـ أذاٟمف  ق إذان اعمقضمقد ا قاب 

ذم  ذا اًمزُم٤منو و يذا ُمي٤م يمي٤من ضميرى اًمٌ ي٨م سمٞمٜميل وسميلم أطميد اإلظميقان اعمًيٚمٛملم 

و يييق سم٤مًمْميييٌط اًمِميييٞم  ُمّميييٓمٗمك اًمزرىمييي٤مو يمييي٤من  ٜمييي٤مك يقضميييد ذم دُمِميييؼ ُمًيييجد ذم 

 وؾمييييييط ا ٤مُمٕميييييي٦م اًمًييييييقري٦مو ا ٤مُمٕميييييي٦م اًمًييييييقري٦م ذم قمٝمييييييد إشمييييييراك يم٤مٟميييييي٧م صمٙمٜميييييي٦م

قمًييٙمري٦مو صمييؿ عميي٤م اؾمييرقمم اًمٗمرٟمًييٞمقن قمييغم ؾمييقري٤م واؾمييرٕمٛمرو ٤م طمقًمييقا اًم ٙمٜميي٦م 

اًمٕمًٙمري٦م واًمرل يم٤مٟم٧م شمًيٛمك سمًيٙمـ احلٛمٞمديي٦م طمقًمق ي٤م إمم صمٙمٜمي٦م هليؿ وضمٕمٚميقا 

اعمًيييجد  ييي٤مرةو ويمييين  يييق اًمٕمييي٤مدة ُميييع إؾميييػ أن شمٌ٘ميييك ًصمييي٤مر اعمًيييرٕمٛمريـ إذا 
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ػم وىمد شمٌ٘ميك يمين اٟمً ٌقا ُمـ سملد اعمًٚمٛملمو شمٌ٘مك ًصم٤مر ؿ ُمدة ُمديدةو صمؿ ىمد شمٖم

 ييييلو  ٜميييي٤م ُميييي لً ذم قميييينن ٟمٕمييييٞمش ٓ ٟمييييزال ذم سمٕمييييض إطمٙميييي٤مم ذاك آٟمجٚمٞمييييزي 

اعمًرٕمرب يمٚمقب سم٤مؿم٤مو اًمٞمقم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمًيٙمري طميرام قميغم اًمٕمًيٙمري أٟميف ييرو 

حلٞمرييفو وٟمٔمييي٤مم يمٚميييقب إمم أن ٟمٕميييٞمش بييي٧م فميييؾ  يييذا اًمٜمٔمييي٤ممو  ٜمييي٤مك ذم ؾميييقري٤م 

 ظمرج اًمٗمرٟمًٞمقن وىم٤مم احلٙمؿ اًمقـمٜمل زقمٛمقا ب٧م...

اعمٝمؿ قمِميٜم٤م ؾميٜملم واعمًيجد ذم ؾميٙمـ احلٛمٞمديي٦م اًميذي يمي٤من ُمًيجدًا ٓ ييزال 

ُمييرىمص و يي٤مرة وإمم ًظمييرهو شم٘مييدم أطمييد اًمٓمييلب اًمٖمٞمييقريـ وُمييٜمٝمؿ أذيمييره ضمٞمييدًا 

 أظمق اًمِمٞم  قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي اؾمٛمف ؾمٕمٞمدو ُم٤م أدري رأيرؿ ؾمٕمٞمدًا  ذا.

 ذم ُمٙم٦م... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يزال قمٜمديمؿ. اًمِمٞم :

 أقمٚمؿ. ُمقضمقد ذم ُمٙم٦م ومٞمن ُمداظمٚم٦م:

ذم ُمٙم٦م.  ذا ؾمٕمٞمد اًمٓمٜمٓم٤موي  ذا ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمرٛمًؽ سمديٜمف قمغم  اًمِمٞم :

 قمّمٌٞم٦م ُمذ ٌٞم٦م ؿمديدة ضمدًا.

 طمٜمٗمل  قع ُمداظمٚم٦م:

 طمٜمٗمل ُمر. اًمِمٞم :

 ؾمٌ ٤من ام اًمِمٞم  ؾمٕمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

أيييقةو ًمٙمييـ ٓ أدري ًمٕمٚمييف شميي٠مىمٚمؿ قمٜمييديمؿ يميين ومٕمييؾ أظمييقهو أظمييقه قمٜمييدٟم٤م  اًمِمييٞم :
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قمقة اًمًيٚمٗمٞم٦مو ويمي٤من َيٛميؾ قميكم  يلت ظم٤مصي٦م ذم دُمِمؼ يم٤من قمدوًا ًمدودًا ًمٚمد

 ؿمٕمقاءو ويم٤مٟمقا َيٙمٛمقن سم٤مًم٘مقاٟملم اًمٕم نٟمٞم٦م ُمـ اعمجٚم٦م.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

يييقم يميي٤مٟمقا َيٙمٛمييقن سمرٜمٗمٞمييذ اًمٓمييلق سمٚمٗمييظ صمييلثو يمٜميي٧م أٟميي٤م أومرييل سميي٠من  اًمِمييٞم :

و وم٘م٤مُم٧م ىمٞم٤مُمرفو صمؿ وميٞمن سمٕميد يمي٤من  يق ُميـ أقمْمي٤مء اًمٚمجٜمي٦م اًميذيـ ة ذا ـمٚم٘م٦م واطمد

ذي ؾميييٛمق ٤م...ومجٕمٚمقا احلٙميييؿ يمييين  يييق ذم اًمًيييٜم٦مو ُميييـ ـمٚميييؼ قميييدًمقا إطمٙمييي٤مم اًمييي

زوضمرييف صملصميي٤ًم ذم جمٚمييس واطمييد ومٝمييق ـمٚم٘ميي٦م واطمييدةو رضمٕمييقا إمم اًمًييٜم٦م اًمرييل يميي٤من 

 يٜمٙمر ٤م قمكمو ًمٞمس سم ٙمؿ اشم٤ٌمع اًمًٜم٦مو وإٟمن طملً ًمٚمٛمِم٤ميمؾ. شمٗمْمؾ.

قمرويي٤ًمو قمييكم يميي٤من ًمييف أي٤مُميي٤ًم أطمييداث... عميي٤م  (7)وم٤مئييدة. ضميي٤مء اؾمييؿ قمييكم ُمداظمٚميي٦م:

 نو.. طمٚم٘م٤مشمف اًم٘مديٛم٦م وٓ يًجٚمقن ًمف ا ديد... ٜم٤مك... إذا

 يييق أن ُميييريضو ًمٙميييـ أٟمييي٤م ؾميييٛمٕمرف أؾمييير٤مذ وًمٕميييكم ذيميييرت ًمٙميييؿ ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

ؾميييٜمرلمو ؾميييٛمٕمرف سمييي٠مذين ي٘ميييقل: وامل يييي٤م إظميييقان  يييذه ُمًييي٤مئؾ اعميييذا ٥م ُمًييي٤مئٚمٝم٤م 

 ُمٕم٘مدةو أن  ت أُمٞمؾ إمم اشم٤ٌمع احلدي٨م اًمّم ٞم و يٕمٜمل...

 ٧م اًمٚمٌـو أيمؼم ُمٜمل ؾمٜم٤ًم  ق.ًمٙمـ ٟم٘مقل ًمف ذم اًمّمٞمػ وٞمٕم اًمِمٞم :

 ...  داي٦م احلٛمد م.ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿو سمس  ذه  داي٦م جمٛمٚم٦م وىمد ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ذم قمنمات... اًمِمٞم :

                                                           

 .-ر ف ام-ـمٜمٓم٤مويأي: اًمِمٞم  قمكم  (7)
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 يٕمٜمل قمٜمد ام  ذا اًمٙملم ـمٞم٥م ؿمٞماٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م سمل ؿمؽ. اًمِمٞم :

 أٟم٧م ىمٚم٧م ذم اًمّمٞمػ وٞمٕم٧م اًمٚمٌـو ٟم٘مقل... ُمداظمٚم٦م:

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ٞمد إمم أن ٓ يزوره: ٕٟمف ذم سمٞم٧م...أظمقه ؾمٕم ُمداظمٚم٦م:

أقمرهو  يذا ؾميٕمٞمد ُمرٛمًيؽ سمديٜميف ويمي٤من ييٜم٘مؿ قميغم أظمٞميف أٟميف ُمرًي٤م ؾ  اًمِمٞم :

 ُمـ مجٚم٦م شم٤ًم لشمف اًمرٚمٗم٤مز.

اًمِمييي٤م د أظمقٟمييي٤م ؾميييٕمٞمد  يييذا ُميييع شمٕمّمييييٌف عمذ ٌيييف احلٜمٗميييل شمٕمييي٤مون  يييق وسمٕمييييض 

 اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ  ٜم٤مكو وىمدُمقا قمريْم٦م.. أي ٟمٕمؿ.

قـمٜمٞمييي٦مو ىميييدُمقا ويمييي٤من يقُمتيييذ رئيييٞمس اًميييقزراء.. أن ضمييي٤مء ذم سمييي٤مزم احلٙمقُمييي٦م اًم

رضميييؾ ًميييٞمس قمًيييٙمريو اعمٝميييؿ رومٕميييقا وـمٚمٌيييقا إقمييي٤مدة اًم٘مًيييؿ اًميييذي يمييي٤من ذم زُميييـ 

اًمٗمرٟميس  ٤مرة وُمٚمٝمك وٟم ق ذًمؽو إقم٤مدشمف ؾمػمشمف إومم ُمًيجدو ومقووميؼ قميغم 

ذًمييؽ ويميي٤من  ييذا ذم احل٘مٞم٘ميي٦م وميير  ـمٞميي٥مو وسمييدأ اإلظمييقان اعمًييٚمٛمقن فٓمٌييقن ذم 

يمٜم٧م أٟم٤م ُمـ اًمذيـ يرشم٤مدون  ذا اعمًجد دون ؾمي٤مئر  ذا اعمًجد يقم ا ٛمٕم٦مو و

اعمًييي٤مضمد: ٕين ٟمييي٤مىمؿ قميييغم ظمٓمٌييي٤مئٝمؿ وقميييغم صم٘م٤مومييي٤مهتؿ.. إمم ًظميييره: ٕن اًميييذيـ 

و ُميي٤م سمييلم سمييلم قمييكم اًمٓمٜمٓميي٤مويو ُميي٤م سمييلم اًمرزىميي٤م يميي٤مٟمقا فٓمٌييقن ذم  ييذا اعمًييجد ُميي٤م

قمّمييي٤مم اًمٕمٓمييي٤مرو وأطمٞم٤مٟمييي٤ًم سمٕميييض إظمقاٟمٜمييي٤م ُم يييؾ أظمقٟمييي٤م ؾميييٕمٞمد اًمٓمٌييي٤معو شمٕمروميييف أٟمييي٧مو 

 ًمٓم٤ٌمعو اسمٜمف وم٤مشم  ُمٙمر٦ٌم سمجٜم٥م قم٤مدل اًمٚمٌٞمدي.ؾمٕمٞمد ا
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اعمٝمييؿ يمٜميي٤م ٟم ييـ قمييغم وييٕمٗمٜم٤م ٟم يي٤مول أن ٟمٓمييقر اعمًييجد إمم ُمًييجد ؾمييٚمٗملو 

وأصمرٟميي٤م ُمقوييقع إذان اًمٕميي نين  ييذاو وضمييرى ٟم٘ميي٤مش سمٞمٜمييل وسمييلم ُمّمييٓمٗمك اًمزرىميي٤م 

ٟمٗمًييفو ومييي٤مطمر٩م  يييق سمييين شمٜم٘مٚمييف أٟمييي٧م أن قميييـ سمٕميييض اًمييديم٤مشمرةو وم٘مٚمييي٧م ًميييف يييي٤م أؾمييير٤مذ 

ٟمٞم٤ًمو إذا أردت أن بر٩م سم٤مٕذان اًمٕم نين أٟم٤م أواوم٘مؽ أنو أذاٟمٙمؿ  ذا ًمٞمس قم ن

 ًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن قم نٟمٞم٤ًمو أي: ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمعذان اًمٕم نينو يمٞمػ ذًمؽع

ىمٚميي٧م إذان اًمٕميي نين د يٙمييـ سمييلم يييدي ا ٓمٞميي٥م وذم اعمًييجدو وإٟميين يميي٤من 

قمغم اًمزوراءو قمغم ُمٙم٤من ؾمقق ْرٛميع ومٞميف اًمرجي٤مر وميل يٙمي٤مدون يًيٛمٕمقن إذان 

ذي ي١مذن سمف ذم اعمًجد اًمٜمٌقيو وسما٤مص٦م د شمٙمـ يقُمتيذ  يذه اًمقؾمي٤مئؾ ُم٘مرسمي٦م اًم

ًمٚمّمييقت ُمييـ سمٕمٞمييدو ومٝمييق د يٌرييدع وطم٤مؿميي٤مهو وإٟميين  ييذا اٟمٓمييلق ييي٤م شمٕميي٤مره قمٚمٞمييف 

قمٚميييينء اعمًيييييٚمٛملم أو قميييييغم إىمييييؾ سمٕمْميييييٝمؿ وميييييٞمن سمٕمييييد يييييي٤م يًيييييٛمقٟمف سم٤معمّمييييي٤مًم  

ٌيييف أ يييؾ اعمرؾميييٚم٦مو ومٝميييق طم٘ميييؼ ُمّميييٚم ٦م ُمرؾميييٚم٦م سمقويييع أذان ذم اًميييزوراءو ًمٙميييل يرٜم

ٜمييي٤مدي امو وم٠مٟمييي٧م إذا أردت يييي٤م ًماًمًيييقق إمم أن اًمّميييلة ىميييد طمييييت ومٞمًيييرجٞمٌقن 

أؾمييير٤مذ ُمّميييٓمٗمك أن بييير٩م سمييي٠مذان قمييي نن وم٤مٟم٘ميييؾ أذاٟميييؽ  يييذا إمم سمييي٤مب اعمًيييجدو 

اعمًجد ذم ؾم٤مطم٦م يمٌػمة ضمدًاو واًمٓمريؼ اًمٕم٤مم سمٕمٞمد قميـ اعمًيجدو وم٤مؾمي ٥م ظميط 

قيو ووييييع ُمٙمييييؼم ُمييييـ ُمٙمييييؼم اًمّمييييقت اًمييييذي ييييي١مذن أذاٟميييي٤ًم واطمييييدًا  ييييق إذان اًمٜمٌيييي

اًمّمييقت  ٜميي٤مك: سم ٞميي٨م أن اعميي٤مرة يًييٛمٕمقن إذان ويًييرجٞمٌقنو إذا ومٕمٚميي٧م ذًمييؽ 

يٙميييقن ىميييد تًيييٙم٧م سم٤مًم٘م٤مقميييدة و يييق ييييدقمل أٟميييف وم٘مٞميييفو ًمٙميييـ أٟمييي٤م أقميييره وم٘مٝميييف وم٘ميييف 

شم٘مٚمٞمديو ًمٞمس وم٘مٝم٤ًم ُمًرٜمٌٓم٤ًم ُمـ اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م وإٓ عمي٤م اطمير٩م سمٗمٕميؾ قمي نن سميـ 

٤مٟمٞمي٤ًم ذم ُمٙمي٤من سمٕمٞميدو وأٟمي٧م إذا قمٗم٤منو واذا يمٜم٧م وو ٧م ًمف قم نن ووع أذاٟم٤ًم صم
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وويٕم٧م  ييذا إذان اًم ي٤مين قمييغم سميي٤مب اعمًيجد شمٙمييقن ومٕمٚميي٧م ُمي ٚمن ومٕمييؾ قميي ننو 

ًمٙمـ أن ًم٧ًم سم ٤مضمي٦م ٕذان صمي٤مين يٖمٜمٞميؽ ُمٙميؼم اًمّميقتو  يذا اًميذي يمٜمي٧م ىمٚمريف 

سم٤مًمٜمًيي٦ٌم عمييـ َييير٩م اييذا احلييدي٨مو ومٕميي نن ر  ام شمٕميي٤ممم قمٜمييف طم٘مييؼ ُمّمييٚم ٦م 

٦م شمر ٘ميييؼ سميييدون إشمٞمييي٤من سمييي٠مذان صمييي٤مينو وإٟمييين ُمرؾميييٚم٦مو أن  يييذه اعمّميييٚم ٦م اعمرؾميييٚم

سم٢ميّم٤مل صقت اعم١مذن اًمٜمٌقي اًمقطمٞمد إمم أي ُمٙم٤من يرييد إيّمي٤مل اًمّميقت إًمٞميف. 

 ٟمٕمؿ.

 ( 00:  40: 45/   600) اهلدى والنور / 

 ذم احلدي٨م ًمٕمٚمٝم٤م ىمْمٞم٦م ًمٖمقي٦مو ًمٕمٚمٝم٤م بؾ اإلؿمٙم٤مل. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ـ ُميييـ سمٕميييدي قمْميييقا قمٚمٞمٝمييي٤م قمٚميييٞمٙمؿ سمًيييٜمرل وؾميييٜم٦م ا ٚمٗمييي٤مء اًمراؿميييدي» ُمداظمٚمييي٦م:

و ؿميييٞماٜم٤م  ٜمييي٤م ويييٛمػم اهلييي٤مء اعمٗميييرد ييييدل قميييغم أسييي٤م ؾميييٜم٦م ُمييي٤م ىمييي٤مل قمْميييقا «سم٤مًمٜمقاضميييذ

 قمٚمٞمٝمن.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ومٝميل ؾميٜم٦م واطميدةو  ¢يٕمٜمل ا ٚمٗم٤مء اًمراؿميدون يٕمٛمٚميقن سمًيٜم٦م اًمٜمٌيل  ُمداظمٚم٦م:

قمٚمييٞمٙمؿ »ىميي٤مل:  ¢ٓ يٕمٜمييل يميين ي٘مقًمييقن أٟمييف أطمييد ا ٚمٗميي٤مء وإٟميين ا ٚمٗميي٤مءو وميي٤مًمٜمٌل 

ُمي٤م ىمي٤مل قمْميقا قمٚميٞمٝمنو  «٤ما ٚمٗم٤مء اًمراؿميديـ ُميـ سمٕميدي قمْميقا قمٚمٞمٝميسمًٜمرل وؾمٜم٦م 

 وم٤م ٚمٗم٤مء يٕمٛمٚمقن سمًٜم٦م اًمٜمٌل ومًٜم٦م واطمد. ُم٤م رأيؽ ذم  ذاع

 ييييذا يمييييلم ضمٞمييييدو وٟم ييييـ ىمٚمٜميييي٤م أٟمييييف ٓ يٕمٜمييييل ؾمييييٜم٦م ا ٚمٗميييي٤مء اًمراؿمييييديـ  اًمِمييييٞم :



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

783 

 .¢خم٤مًمٗم٦م وإٟمن ىمٚم٧م ًمٕمٚمؽ شمذيمر اًمرل شمدل قمغم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل 

  .يم٠مس٤م اعمٌٞمٜم٦م ي٤م ؿمٞم ُمداظمٚم٦م:

 ُمٌٞمٜم٦م ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 مجٞمؾ ضمداً  ﴾َوَير ٌِْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ ﴿ ُمداظمٚم٦م:

 ]اٟم٘مٓم٤مع[

 ردوه ُمـ اعمٓم٤مر ُمرشملم. ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمل  ؿ ردوه ُمـ اًمًٗمر يمًٗمرو ؾمٌ ٤من ام. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ إن ؿم٤مء ام شمٚمر٘مقن سمف وسما٤مص٦م إذا ضمترؿ  ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 إن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ظمذون وشمٜم٤مىمِميقن ُمٕميف: ٕٟميف طمًي٥م ُمي٤م أقمٚميؿ ُميـ أضميقد ـميلب وؾمر٠م ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمٚمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م.

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

وام  ييييذا ُميييي٤م ٟمٕمرومييييف قمٜمييييفو وسما٤مصيييي٦م ا رنُمييييف ذم اًمًييييٜم٦م وختّمّمييييف  ُمداظمٚميييي٦م:

 ختّمص اًمًٜم٦م.

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

وُمع ذًمؽ  ذه اعم٤ًمئؾ اًمرل ذيميرشمؿ ُمًي٤مئؾ ُم٘ميدرة يي٤م ؿميٞماٜم٤م وىم٤مسمٚمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمف ًمٞمٌلم ًمٙمؿ ُم٤م شمرون ويًرٗمٞمد ُمـ شمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ وُملطمٔم٤مشمٙمؿ.ًمٚمٜم٘م٤مش 
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 قمٗمقًا سم٤مرك ام ومٞمؽو قمغم يمؾ طم٤مل اعم١مُمٜمقن ٟمّم ٦م. اًمِمٞم :

 ضمزايمؿ ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤ميمؿ. اًمِمٞم :

صم٤مٟمٞمي٤ًم: إن ُمي٤م  يق ُم٘ميرر ذم ىمقاقميد اًمنمييٕم٦م أن ُمي٤م ٓ ي٘ميقم اًمقاضمي٥م إٓ  ُمداظمٚم٦م:

ّمييقره وًمييذا ومٕمييغم ُمييـ يرّمييدى سمييف ومٝمييق واضميي٥مو واحلٙمييؿ قمييغم  ء ومييرع قمييـ شم

ًمٚم ٙميييؿ قميييغم اًمقاىميييع وا يييقض ذم همييينره أن يٙميييقن ُمٚميييًن ايييذا اًمقاىميييع ُميييدريم٤ًم 

ٕهاره قم٤معمييييي٤ًم ٕصيييييقًمف وومروقميييييفو وإن د يراّميييييص ومٞميييييف ومٕمٚمٞميييييف سمييييي٤مًمرضمقع إمم 

يْمِر إِْن يُمٜمْييُرْؿ ٓ ﴿اعمراّمّمييلمو اٟمٓملىميي٤ًم ُمييـ اًمرقضمٞمييف اًمرسميي٤مين:  َؾ اًمييذك ٠َمًُمقا َأْ يي وَم٤مؾْميي

 .[85لنحل:]ا﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ت٤مم. اًمِمٞم :

صم٤مًم يييي٤ًم إن يميييي٤من ٓ يًييييع ـم٤مًميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ أن ٓ يييييرٕمٚمؿ يم ييييػمًا ُمييييـ اًمٕمٚمييييقم  ُمداظمٚميييي٦م:

اًمدٟمٞمقي٦م يم٤مًمٓم٥م وآىمرّم٤مد واهلٜمدؾم٦مو وم٢مٟمف ٓ يًٕمف أن ٓ يٚمؿ سمٗم٘مف اًمقاىمع إعم٤مُم٤ًم 

قم٤مُميي٤ًم وإن د يراّمييص ومٞمييفو أٟمييف ٓ يِمييؽمط أن يراّمييص ومٞمييف وًمٙمييـ يٚمٛمييف إعم٤مُميي٤ًم 

  ذا اًمٕمٚمؿ وهمػمه...قم٤مُم٤ًمو واًمٗمرق سملم 

 أقمد قمكم اًمٕم٤ٌمرة. اًمِمٞم :

إن يميي٤من ٓ يًييع ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ أن ٓ يييرٕمٚمؿ يم ييػمًا ُمييـ اًمٕمٚمييقم اًمدٟمٞمقييي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 يم٤مًمٓم٥م وآىمرّم٤مد واهلٜمدؾم٦مو وم٢مٟمف ٓ يًٕمف أن ٓ يٚمؿ سمٗم٘مف اًمقاىمع..

  ذا ظمٓم٠م. اًمِمٞم :
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 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦مو  ارومييع قمٚمييؿ اًمقاىمييع ووييع ُمٙم٤مٟمييف ُميي٤م  ييق أ ييؿ ُمٜمييف وم٘مييف اًمِمييٞم :

 ومٝمؾ يٙمقن ؾمٚمٞمًن اًمٙملمع

اًمٙميييلم ؾميييٚمٞمؿ يييي٤م ؿميييٞم و ًمٙميييـ أٟميي٤م أشمٗميييرع عمييي٤م ؾميييٞم٠ميت ُمييي٤م سمٕميييد ٤م... يييي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 ؿمٞم .

ُمٕمٚمييييٞمش. أرضمييييق أن... ًمييييق رومٕمٜميييي٤م وم٘مييييف اًمقاىمييييعو سمٕمييييد يمٚمٛميييي٦م ٓ يًييييٕمفو  اًمِمييييٞم : 

وووٕمٜم٤م سمدل وم٘مف اًمقاىمع وم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو  ؾ يٙمقن اًمٙملم ص ٞم ٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ًمذي أٟم٧م شمر دث قمٜمٝمؿ. واو  ؾم١مازمعهل١مٓء ا

 ٟمٕمؿ واو  ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  ق ا قاب سم٢م٤ْمز صمؿ إن ؿمت٧م ومّمؾع اًمِمٞم :

أٟم٤م أريد أن أوو  صمؿ أرضمع إمم ُم٤م ىمٚميرؿو ومي٢مذا رأييرؿ وم٠مٟمي٤م إن ؿمي٤مء ام  ُمداظمٚم٦م:

 أوو  ًمٙمؿ وضمٝم٦م ٟمٔمري.

 أ لً ُمرطم٤ًٌم. اًمِمٞم :

 أٟم٤م ًم٧ًم  ٜم٤م ي٤م ؿمٞم  ذم سمٞم٤من.. ُمداظمٚم٦م:

  ذا ؾمٛمٞمؽ يريد أن يًٚمؿ قمٚمٞمؽ أيْم٤ًمو  ذا ٟم٤م . أ لً ُمرطم٤ًٌم. :اًمِمٞم 

 إذا أذٟمرؿ زم.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :
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أٟميي٤م أبييدث أن قمييـ وم٘مييف اًمقاىمييعو أُميي٤م ُميي٤م ْيي٥م قمييغم ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ  ُمداظمٚميي٦م:

سم٤مًمٜمًيييي٦ٌم ًمٗم٘مييييف اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦م وقمٚمييييقم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦مو وم٘مييييد سمٞمٜمرييييف ذم رؾميييي٤مًم٦م 

 ُمًر٘مٚم٦م.

 اب.ًمٞمس  ذا  ق ا ق اًمِمٞم :

ًمٙمييـ ذم  ييذا اعمقوييعو  ييؾ يًييع ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ ييي٤م ؿمييٞماٜم٤م أن ٓ يٚمييؿ  ُمداظمٚميي٦م:

 سمٗم٘مف اًمقاىمع.

 يًٕمف. اًمِمٞم :

 أن ٓ يٚمؿ سمف إـملىم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٕين أؾم٠مًمؽ إعم٤مُمف سمٗم٘مف اًمقاىمع أًمًٜم٤م ُمرٗم٘ملم أٟمف ومرض يمٗم٤مئل. اًمِمٞم :

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

وُميي٤م ىميي٤مم  ـمٞميي٥مو ومٚميينذا ٓ يًييٕمفو طميييت ا ٜميي٤مزة و ييق ذم اعمًييجد اًمِمييٞم :

 يّمكم يًٕمف أم ٓ يًٕمفع

 يًٕمف. ُمداظمٚم٦م:

 ومٚمنذا ٓ يًٕمف أن ٓ يٙمقن ُمٚمًن سمٗم٘مف اًمقاىمعع اًمِمٞم :

 أٟم٤م أىمقل اإلعم٤مم همػم اًمراّمص. ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مرك ام ومٞمؽو أٟم٤م أىمقل أن اًمراّمصو أٟم٤م أقمٞمد يملُمؽ ٟمٗمًف. اًمِمٞم :

 أٟم٤م أىمقل أن ٓ يٚمؿ سمٗم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ذاو أٟم٤م عم٤م ىمٚم٧م ًمؽ ارومع وم٘مف اًمقاىمع وطمط وم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م  طمرك اًمِمٞم :

يْمِر إِْن ﴿أيْم٤ًم اًمٕم٤ٌمرة هميػم صي ٞم ٦م: ٕٟميف ىمٚمٜمي٤م ذم ا ٚمًي٦م اًمًي٤مسم٘م٦م:  وَم٤مؾْمي٠مًَُمقا أَْ يَؾ اًميذك

ٓ شمَْٕمٚمَُٛميييييقنَ  و إن يمٜميييييرؿ ٓ شمٕمٚمٛميييييقنو  ييييي١مٓء اًميييييذيـ ٓ يٕمٚمٛميييييقن [85]النحدددددل:﴾يُمٜمْيييييرُْؿ 

 يًٕمٝمؿع

 يًٕمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

٥م إذا يم٤من يًٕمٝمؿ أن ٓ يٕمرومقا وأن ٓ يٚمٛمقا سمٗم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦مو ـمٞم اًمِمٞم :

 ومل يًٕمٝمؿ أن ٓ يٚمٛمقا سمٗم٘مف اًمقاىمع ُمـ سم٤مب أومم. واو  أو ٓ.

 واو . ُمداظمٚم٦م:

وًمذًمؽ ومٝميذه اًمٕمٌي٤مرة ُميـ مجٚمي٦م اًمٕمٌي٤مرات اًمريل بري٤مج إمم شمٕميديؾ إن  اًمِمٞم :

 د شمٙمـ سم ٤مضم٦م إمم إًمٖم٤مء.

سم٤مإلًمٖم٤مءو ًمٙمـ أٟم٤م أريد أن أيمٛمؾ ًمؽ اًمٕمٌي٤مرة  أٟم٤م  ذا اًمذي أومٙمر أن ُمداظمٚم٦م:

 أوًٓ..

ٟمٕمؿ شمٗمْمؾ.. قمغم يمؾ طم٤مل أٟم٧م ومٝمٛم٧م قمكم ُملطمٔمرلو أن أشميؿ ُمي٤م  اًمِمٞم :

 ؿمت٧م.

 واًمٗمرق سملم  ذا اًمٕمٚمؿ و... ُمداظمٚم٦م:

  ٜم٤مك  ء. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

م اًمدٟمٞمقيييي٦م إن يمييي٤من يًيييع ـم٤مًمييي٥م اًمٕمييي٤مد أن ٓ ييييرٕمٚمؿ يم يييػمًا ُميييـ اًمٕمٚميييق ُمداظمٚمييي٦م:

يم٤مًمٓميي٥م وآىمرّميي٤مد واهلٜمدؾميي٦مو وم٢مٟمييف ٓ يًييٕمف أن ٓ يٚمييؿ سمٗم٘مييف اًمقاىمييع إعم٤مُميي٤ًم قم٤مُميي٤ًم 

 وإن د يراّمص.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

واًمٗمرق سملم  ذا اًمٕمٚمؿ وسملم همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمدٟمٞمقي٦مو أن وم٘مف اًمقاىمع  ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ اًمٕمٚمييقم اًمنمييقمٞم٦م اًمرييل يٌٜمييك سمٕمْمييٝم٤م قمييغم سمٕمييضو أُميي٤م شمٚمييؽ ومٛمييـ قمٚمييقم اًمييدٟمٞم٤مو 

ٓ يٚمييزم اًمٗم٘مٞمييف قمٚمٛمٝميي٤م ودراؾمييرٝم٤م سماييله وم٘مييف اًمقاىمييع اًمييذي ٓ يًييرٖمٜمل قمٜمييف  يييـ

 ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٚم ٤مضم٦م إًمٞمف ذم يم ػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمرقى اعمٕم٤م ة.

ت٤مم اًمٙميلم يم٠موًميفو ٓ يٌيلم ؿميٞمت٤ًم ُميـ قميقج  يذه اًمٕمٌي٤مرةو وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م  اًمِمٞم :

ًيييٕمفو أٟمّمييي  سمرٕميييديٚمٝم٤مو يٛمٙميييـ أن ي٘مييي٤مل ُمييي لً َيًيييـ سمٓم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييؿو وًميييٞمس ٓ ي

 يمٞمػ ٓ يًٕمفع

 أطمًٜم٧مو َيًـ. ُمداظمٚم٦م:

إذًا: ٟمٕمييييقد... سمٜميييي٤مء قمييييغم  ييييذا اعمٜمٓمٚمييييؼو وٟمٕمييييدل اًمّمييييٞم٤مهم٦م سمٙم٤مُمٚمٝميييي٤م قمييييغم ُميييي٤م 

 ذيمرت.

 شمٕمدل.. ٕٟمف يًٕمف...  ُمداظمٚم٦م:

 ٕن قمٚمؿ وم٘مف اًمقاىمع ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 أٟم٤م أيمر٥م قمغم اًمٜمًا٦م أومْمؾ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 شمريد.قمغم ُم٤م  اًمِمٞم :

 أٟم٤م قمٜمدي ًمٙمؿ ٟمًا٦م إن ؿم٤مء ام. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

ىمٚميييي٧م  ييييذه اًمرؾميييي٤مًم٦م راسمٕميييي٤ًم ظملصيييي٦م سم يييي٨م وضمٝمييييد وقمٜميييي٤مءو اًمر٘مٞميييي٧م  ُمداظمٚميييي٦م:

ٕضمٚمٝمييييي٤م سمٕميييييدد ُميييييـ ـميييييلب اًمٕمٚميييييؿ واًمٕمٚمييييينء وٟم٤مىمِميييييرٝمؿ وٟم٤مىمِميييييقينو وؾمييييي٠مًمرٝمؿ 

ووضمٝمييييقين وأظمييييذت ُمييييـ ُمٚم قفميييي٤مهتؿ وأومٙميييي٤مر ؿو وٓ أدقمييييل أسيييي٤م شمًييييٚمؿ ُمييييـ 

أو وضمٝم٦م ٟمٔمر أو ظمٓم٠مو وًمٙمـ طم٘مل قمغم إظميقيت اًمٙميرام أن ييدًمقين قميغم  ُمٚم ظ

ُميي٤م يييرون ُمييـ وضمٝميي٦م ٟمٔميير أو شمّمييقي٥م ٕشمداريمييف ذم ـمٌٕميي٦م أظمييرى سميي٢مذن امو وأن ٓ 

َيٛمٚمقا اًمٕم٤ٌمرة أيم ر ي٤م برٛمؾو سمؾ قمٚميٞمٝمؿ أن َيٛمٚمق ي٤م قميغم اعم ٛميؾ احلًيـ 

ٓ  ا ﴿ُمييي٤م دام وْيييدون هلييي٤م ذم ا يييػم حمٛميييلًو  إِلْصيييلَح َُمييي٤م اؾْميييرَٓمَْٕم٧ُم َوَُمييي٤م إِْن أُِرييييُد إِ

ٓ  سمِييي٤مم ِ و ُميييع ؿميييٙمري هليييؿ ؾميييٚمٗم٤ًم ودقمييي٤مئل زم و هليييؿ سمييي٤مًمرقومٞمؼ [44]هدددود:﴾شَميييْقومِٞمِ٘مل إِ

 واًمًدادو  ذه  ل اعم٘مدُم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 طمقل ُم٤م يرٕمٚمؼ سم٤محلٙمؿ وأٟم٤م أن ؾمجٚم٧م ُم٤م يرٕمٚمؼ اذه اًم٘مْمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ل. أٟم٤م أريد اًمٕم٤ٌمرة ذم صٚم٥م اًمٙمر٤مب يمٞمػ اًمِمٞم :
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 طمًٜم٤ًمو أُم٤م  ٜم٤م أن دظمٚم٧م ظملص... ُمداظمٚم٦م:

أريد بيدصمؽ قميـ وم٘ميف اًمقاىميع يمٞميػ يمي٤من يملُميؽ ومٞميفو أٟمي٤م يمٚمٗمريؽ  يذا  اًمِمٞم :

 اًمرٙمٚمٞمػ..

  ومرٜمل.. ُمداظمٚم٦م:

  ومؽ ام. اًمِمٞم :

عمي٤م أٟمييذرشمٜمل سمًيٗمرك همييدًاو وإٓ يمٜمي٧م أٟميي٤م أشمٗميرغ ًم٘مييراءة  يذه اًمرؾميي٤مًم٦م واًمرٕميي٤مون 

آؾمييييرٗم٤مدة ُمييييـ رأيييييل إمم ًظمييييره.. ًمٙمييييـ عميييي٤م  قمييييغم إسمييييداء ُميييي٤م قمٜمييييدٟم٤م ُمييييـ ٟمٔمييييرو أو

 أٟمذرشمٜمل ذًمؽ اإلٟمذار ىمٚم٧م ٟمًر٘مرب اًمٓمريؼ وٟم٘مقل...

 )طمّمؾ  ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع(

ـمٞم٥م ذم صٗم ٦م شمًٕم٦م أٟمي٤م ىمٚمي٧م أؾمي٤مس  يذا اًمٕمٚميؿو  يذه ٟم٘مٓمي٦م ُمٝمٛمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٌدأ ا٤م.

ىمٚمييي٧م يرّميييقر سمٕميييض ـميييلب اًمٕمٚميييؿ أن وم٘ميييف اًمقاىميييع قمٚميييؿ ضمدييييد وصم٘م٤مومييي٦م طمدي ييي٦م 

وٟم٘مص ذم اًمٕمٚمؿ: ٕن أؾم٤مؾمف ذم اًم٘ميرًن واًمًيٜم٦م ويميلم و ذا ىمّمقر ذم اًمرّمقر 

 ؾمٚمػ إُم٦مو صمؿ سمدأت أذيمر إدًم٦م قمغم ذًمؽ.

 أريد ُمٜمؽ اعمٙم٤من اًمذي شمٕمرو٧م ًمٌٞم٤من طمٙمؿ  ذا اًم٘مٗمف. اًمِمٞم :

ُم٤م أذيمر ي٤م ؿميٞم  ومٞميف هميػم اًميٜمص اًميذي ذيميرتو  ٜمي٤م ىمٚمي٧م ووم٘ميف اًمقاىميع  ُمداظمٚم٦م:

ف شمرايييذ اعمقاىميييػ ئويييق قمٚميييؿ أصيييٞمؾ شمٌٜميييك قمٚمٞميييف يم يييػم ُميييـ اًمٕمٚميييقم وإطمٙمييي٤مم وذم
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 اعمّمػمي٦م. ٟمٕمؿ.

ومٚمييؿ أذيميير أي ٟمييص أٟمييف ْيي٥م ذم يمييؾ اًمرؾميي٤مًم٦م همييػم ُميي٤م ذيمييرت ًمييؽ ؾميي٤مسم٘م٤ًم وىمييد 

قمدًمرييفو و ييذه اًمٕمٌيي٤مرة واًمٕمٌيي٤مرة اًمرييل ىمرأٟميي٤م ىمٌييؾ ىمٚمٞمييؾ أٟمييف قمٚمييؿ أصييٞمؾ وُمييـ قمٚمييقم 

 اًمنميٕم٦م وم٘مط.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 أُم٤م همػم ٤م ومرٗمّمٞمؾ ًمٗم٘مف اًمقاىمع ومٞمن أذيمر. ُمداظمٚم٦م:

 ن ؿم٤مء ام.ظمػمًا إ اًمِمٞم : 

ـمٞمييي٥م أيْمييي٤ًم ىمٚمييي٧م وأظميييػمًا ومٌٕميييد أن سمٞمٜمييي٧م أن أؾميييس  يييذا اًمٕمٚميييؿ ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦م أؿمييػم إمم ا يرنم اًمًيٚمػ سمييفو ومٝميذا أسميق سمٙميير يمين أ ت ذم ىمّميي٦م 

 وم٤مرس واًمروم يٕمٜمك اذه اًم٘مْمٞم٦م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م. ٟمٕمؿ.

و يييي٤م  ييييؿ اًمّميييي ٤مسم٦م يريييي٤مسمٕمقن  ييييذه إطمييييداث ُمر٤مسمٕميييي٦م ذات ُمٕمٜمييييكو وَيزٟمييييقن 

ن سمٜم٤مء قمغم ُم٤م يٕمٚمٛمقٟمف ُمـ شمي٠مصمػم ًمٚمٝمزيٛمي٦م وآٟمرّمي٤مر ذم طمٞمي٤مة اعمًيٚمٛملم ويٗمرطمق

 طم٤م،ًا وُمًر٘مٌلً.. إمم ًظمره.

وىمٚميي٧م: واًمٕمٚميينء ُمييـ ؾمييٚمػ  ييذه إُميي٦م يميي٤مٟمقا ظمييػم ُم يي٤مل حلًييـ شمٕميي٤مُمٚمٝمؿ ُمييع 

واىمٕمٝمؿو اإلُم٤مم أ د سمـ طمٜمٌؾ ذم ومرٜم٦م اًم٘مقل سماٚمؼ اًم٘مرًنو وؿمٞم  اإلؾملم اسمـ 

اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُم٤م دوٟميف قميـ وم٘ميف اًمقاىميع وطم٤مضمي٦م اعمٗمريل شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمقىمٗمف ُمـ اًمرر٤مر و

إًمٞمييف واًمٕمييز سمييـ قمٌييد اًمًييلم ذم ُمقاىمٗمييف ا ٤مًمييدة ُمييـ اًمٜمّميي٤مرى وُمييـ طميي٤مًمٗمٝمؿو يميين 

أن اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمييير ـ اسميييـ ؾميييٕمدي ذيميييره ذم شمٗمًيييػمه أن وم٘ميييف اًمقاىميييع وأن وم٘ميييف 
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اعمًيييٚمؿ ًمقاىمٕميييف أن  يييذا ُميييـ ُمٕمرومييي٦م ٓ إًميييف إٓ ام قميييغم ُمٕمٜم٤م ييي٤م اًمّمييي ٞم  ود ٓ: 

وسمٗم٘مييف اًمقاىمييع يٙمرٛمييؾ ب٘مٞمييؼ ُمٌييدأ اًمييقٓء واًمييؼماء و ييذا اعمٌييدأ أصييؾ ُمييـ أصييقل 

قم٘مٞميييدة اًمرقطمٞميييد اًمريييل ضمييي٤مءت اييي٤م ٓ إًميييف إٓ ام. ٟمٕميييؿو ومٚمييين يييي٠مت ٟمّميييقص ُمٕمٜمٞمييي٦م 

 همػم..

وسمٕميييدو وُميييـ ظميييلل ُمييي٤م ؾميييٌؼ شمٌيييلم ًمٜمييي٤م أؾمييي٤مس  يييذا اًمٕمٚميييؿ وأملٞمريييف ُميييـ ظميييلل 

وـميييلب اًمٕمٚميييؿ  اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ووم٘ميييف ؾميييٚمػ إُمييي٦م وم يييري سمييي٤مًمٕمٚمنء ظمّمقصييي٤مً 

قمٛمقُمييي٤ًم أن ييييدريمقا  يييذه احل٘مٞم٘مييي٦م ويرٕمييي٤مُمٚمقا ُمٕمٝمييي٤م ب٘مٞم٘مييي٤ًم عمٗمٝميييقم ٓ إًميييف إٓ ام 

 واًمرزاُم٤ًم سمٛمٜمٝم٩م اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م واؾمر٤ٌمٟم٦م ًمًٌٞمؾ اعمجرُملم.

 ٜم٤م أٟم٤م أىمقل أن ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم٦مو يٕمٜمل شمٙمٚمٞمػ ـملب اًمٕمٚمؿ اذا اًمٗم٘مف  ذا  اًمِمٞم :

رضميع إُمي٦م ذم اؾمرّميدار اًمٗمري٤موى ًمٞمس ضمٞمدًاو  ذا يٙمٚمػ سمف اًمٕمٚمنء اًمذيـ  يؿ ُم

ُمٜمٝمؿ عمٕم٤م ٦م سمٕمض اًمقاىمعو أُم٤م ـملب اًمٕمٚمؿ ـملب اًمٕمٚميؿ ٟمٙمٚمٗمٝميؿ أن يِميرٖمٚمقا 

سمٗم٘ميييف اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦مو واًمٗم٘ميييف يمييين شمٕمٚميييؿ أٟميييقاعو وم٘ميييف اًمٙمرييي٤مبو وم٘ميييف اًمًيييػمةو وم٘ميييف 

اًمًيييٜم٦مو وم٘ميييف اًمٚمٖمييي٦مو ًمٕمٚميييؽ شمٕميييره يمر٤مسمييي٤ًم اؾميييٛمف وم٘ميييف اًمٚمٖمييي٦مو وأظميييػمًا ؾمرًيييٛمع ؿميييٞمت٤ًم 

 اة واإلٟمجٞمؾو ُم٤م رأيؽع أؾم٠مًمؽ أٟم٧معقمج٤ًٌمو وم٘مف اًمرقر

 ُم٤م أقمره ُم٤م اعمراد ا٤م. ُمداظمٚم٦م:

أن يدرس ُم٤م ذم اًمرقراة واإلٟمجٞمؾ ُمـ ٟمّمقص يٛمٙمـ آؾمرٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م  اًمِمٞم :

إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم  ١مٓء اًمٙمٗمي٤مر اعمنمييملم اًميذيـ ٓ ي١مُمٜميقن سمي٤مم وٓ سمرؾميقًمفو 

 ب: ويٜمًٌقن إمم سمٕمض إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ اؿو ُمـ سم٤م
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 نرفل الرش   للرش ولكن  ن ر قوا 

 

 

 و ن   يسر  الرش  ن اخلا يقع فوا  

وميين رأيييؽ اييذا اًمٗم٘مييف ا ديييدو يٕمٜمييل  ييذا أٓ شمييرى أٟمييف يٜمٌٖمييل أٟمييف يٙمييقن  ٜميي٤مك  

 أٟم٤مس يٕمرومقن يمٞمػ ٤ْمدًمقن اًمٙمٗم٤مرع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أًمييٞمس  ييذا أيْميي٤ًم ُمييـ وم٘مييف اًمقاىمييع اًمييذي أٟميي٧م شمدٟمييدن طمقًمييف وأٟميي٤م سمٜمٞميي٧م  اًمِمييٞم :

ٚمٞمييف وم٘مٝميي٤ًم ًظميير و ييق وم٘مييف اًمرييقراة واإلٟمجٞمييؾو  ييذا ُمييـ  ييذا اًم٘مٌٞمييؾ ت٤مُميي٤ًمو ًمٙمييـ أٟميي٤م قم

أريد أن أىمقل  ؾ ٟم ـ ٟمٙمٚمػ ـملب اًمٕمٚمؿ سمٗم٘مف اًمرقراة واإلٟمجٞمؾو ا قاب ٓو 

إٟمن  ذا ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمرل يٚمٞمؼ سمٌٕمض اًمٕمٚمنء أن يٙمقٟمقا قميغم ُمٕمرومي٦م 

 و  ذه ُم٤ٌمًمٖم٦م.ذًمؽو أُم٤م إؿمٖم٤مل ـملب اًمٕمٚمؿو  ذا ُم٤م يٜمٌٖمل

 ؾ شمًٛم قن قمغم اًمرٕمٚمٞمؼ ي٤م ؿمٞم . طمريك أيمري٥م.  يؾ شمي٠مذٟمقن زم ُمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 شم٘مقًمقن أقمٚم٘مف..

شمٗمْمؾ أيمر٥مو ًمٙمـ أٟم٤م أىمقل ًمؽ أوؾميع ذم  يذه اًمقرىمي٦م ايمري٥م صيٗم ٦م  اًمِمٞم :

 شمٕمٚمٞمؼ سمس.... ذم يمر٤مسمؽ.

 ... صٗم ٦م... أيمؼم صٗم ٦م.ُمداظمٚم٦م:

 .. اًمٙمر٤مب يٙمقن واؾمع ىمٚمٞملً.اًمِمٞم :

 اًمرل ىمرأهت٤م أظمػمًا.اىمرأ اًمٕم٤ٌمرة 

وُمييـ ظمييلل ُميي٤م ؾمييٌؼ شمٌييلم ًمٜميي٤م أؾميي٤مس  ييذا اًمٕمٚمييؿ وأملٞمرييف ُمييـ ظمييلل  ُمداظمٚميي٦م:

اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ووم٘ميييف ؾميييٚمػ إُمييي٦م وم يييري سمييي٤مًمٕمٚمنء ظمّمقصييي٤ًم وـميييلب اًمٕمٚميييؿ 
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قمٛمقُمييي٤ًم أن ييييدريمقا  يييذه احل٘مٞم٘مييي٦م ويرٕمييي٤مُمٚمقا ُمٕمٝمييي٤م ب٘مٞم٘مييي٤ًم عمٗمٝميييقم ٓ إًميييف إٓ ام 

 ٤مٟم٦م ًمًٌٞمؾ اعمجرُملم.واًمرزاُم٤ًم سمٛمٜمٝم٩م اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م واؾمرٌ

أٟمييي٤م أرى أن ذيمييير ـميييلب اًمٕمٚميييؿ ذم  يييذه ا ٛمٚمييي٦م ومٞمٝمييي٤م ُم٤ٌمًمٖمييي٦مو أىميييؽمح  اًمِميييٞم :

طمذه ـملب: ٕن  ذا اًمٕمٚمؿ أو  يذا اًمٗم٘ميف اعمًيٛمك سمٗم٘ميف اًمقاىميع  يق ُميـ اعمرٗميؼ 

قمٚمٞميييف أٟميييف ُميييـ اًمٗميييروض اًمٙمٗم٤مئٞمييي٦مو وإذا إُمييير يميييذًمؽ وميييل يٜمٌٖميييل أوًٓ أن ٟمٙمٚميييػ 

قمٚمييًن أسييؿ سمٕمييد د يرْمييٚمٕمقا سم٤مًمٗم٘مييف إول ـمييلب اًمٕمٚمييؿ سميي٠من يِمييٖمٚمقا أٟمٗمًييٝمؿ سمييف 

 وإ ؿ أٓ و ق وم٘مف اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م.

٤م ٓ َيًييـ ذيمييرهو ـمييلب اًمٕمٚمييؿ ذم  ييذا اًمًييٞم٤مق  ييق ييي ومٚمييذًمؽ أىمييقل أن ذيميير

سمؾ ٓ أؾمر ًـ شمقضمٞمف  ذه اًمٜمّمٞم ٦م إمم قم٤مُمي٦م اًمٕمٚمينءو وإٟمين إمم سمٕمْميٝمؿ ييـ 

ؾمييييرٕمداد اًمٜمٗميسيييي أوًٓ يًيييي٤مقمد ؿ فمييييرومٝمؿ ووىمييييرٝمؿ وصم٤مٟمٞميييي٤ًم قمٜمييييد ؿ  ء ُمييييـ آ

 ًملـملع قمغم ُم٤م ْري ذم واىمع اًمٕم٤مد اًمٞمقمو ومٝمذا أوًٓ.

وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ٓ أرى ُمييـ اًمًٞم٤مؾمييٞم٦م اًمنمييقمٞم٦م إؿمييٖم٤مل أُم يي٤مل ـمييلب اًمٕمٚمييؿ سمٛم ييؾ  ييذه 

اًمٗمييروض اًمٙمٗم٤مئٞميي٦مو وىمييد ،سميي٧م ُميي لً ًٟمٗميي٤ًم وىمٚميي٧م سم٠مٟمييف ؾمرًييٛمع ؿمييٞمت٤ًم قمجٌيي٤ًم و ييق 

أن إصؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕم٤مُم٦م اًمذي ؾمنه سمٕمْمٝمؿ سمٗم٘مف اًمرقراة واإلٟمجٞمؾو وٟم ـ ٟمٕمٚمؿ 

اعمًٚمٛملم أن ٓ يدرس اًمرقراة واإلٟمجٞمؾ يمن ضم٤مء ذًمؽ ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد 

رأى ذات ييييقم ذم ييييد قمٛمييير سميييـ ا ٓمييي٤مب  ¢ام إٟمّمييي٤مري اًميييذي ومٞميييف أن اًمٜمٌيييل 

ر  ام قمٜمف ص ٞمٗم٦م وم٠ًمًمف قمٜمٝم٤مو وم٘م٤مل  ذه ص ٞمٗم٦م يمرٌٝم٤م زم رضميؾ ُميـ اًمٞمٝميقد 

أُمرٝمقيميقن أٟميرؿ يمين هتقيمي٧م اًمٞمٝميقد »ة واًمًلم: ُمـ اًمرقراةو وم٘م٤مل ًمف قمٚمٞمف اًمّمل

 .«واًمٜمّم٤مرىو واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤ًم عم٤م وؾمٕمف إٓ اشم٤ٌمقمل
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وًمٚمٗم٤مئييدة أذيميير أن ُميي٤م ضميي٤مء ذم  ييذا احلييدي٨م ذم شمٗمًييػم احليي٤مومظ اسمييـ يم ييػم ُمييـ 

ومٝمييذه زييي٤مدةو أي:  «ًمييق يميي٤من ُمقؾمييك وقمٞمًييك طمٞمييلم عميي٤م وؾمييٕمٝمن إٓ اشمٌيي٤مقمل»ًمٗمييظ: 

قمٚمٞميييف اًمًيييلم ذم  يييذا احليييدي٨م وىمرٟميييف ُميييع ُمقؾميييك ُمٜمٙميييرةو ومٝميييذا  يييق ذيميير قمٞمًيييك 

ٚم٘ميييييراءة وإؿميييييٖم٤مل قم٤مُمييييي٦م اعمًيييييٚمٛملم أٟمٗمًيييييٝمؿ سمدراؾمييييي٦م اًمٙمرييييي٤مب ًمإصيييييؾ سم٤مًمٜمًييييي٦ٌم 

قميغم قمٛمير سميـ  ¢واًمًٜم٦مو  ذا ٓ ْقز: ٕٟمف ُمـ اًمرٝمقك اًمذي أٟمٙمره رؾمقل ام 

سم يييؼ سم٠مٟميييف اًمٗمييي٤مروقو ُمييي٤م ؾميييٚمؽ ومجييي٤ًم إٓ ؾميييٚمؽ  ¢ا ٓمييي٤مب اًميييذي وصيييٗمف ٟمٌٞمٜمييي٤م 

ٓم٤من ومج٤ًم همػم ومجفو ومن سم٤مًمؽ إذا ىمٚمٜم٤م أٟمف َيًـ ُمـ سمي٤مب ُمٕمرومي٦م اًمقاىميع وُميـ اًمِمٞم

سمييي٤مب إطمًييي٤من جم٤مدًمييي٦م  ييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر اًميييذيـ ي١مُمٜميييقن سمييي٤مًمرقراة واإلٟمجٞميييؾ وإىم٤مُمييي٦م 

احلجيي٦م قمٚمييٞمٝمؿو ًمٙمييـ إذا ىمٞمييؾ  ييذا وم٘مييف وظمّمّميي٧م ووييٞم٘م٧م دائرشمييفو وظمّمّميي٧م 

غم أن سمٓم٤مئٗم٦م ُميـ اًمٕمٚمينء اًميذيـ هليؿ ُمقا ي٥م ظم٤مصي٦مو وهليؿ أوىمي٤مت شمًي٤مقمد ؿ قمي

يدرؾمييقا اًمرييقراة واإلٟمجٞمييؾ إلىم٤مُميي٦م احلجيي٦م قمييغم  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مرو ُميي٤م أٟمٙميير ذًمييؽ سمييؾ 

أىميييقل  يييذا ُميييـ اًمقاضمٌييي٤مت أيْمييي٤ًم اًمٙمٗم٤مئٞمييي٦مو ًمٙميييـ ٓ ٟمٙمٚميييػ قم٤مُمييي٦م اًمٕمٚمييينء اًميييذيـ 

يِمييييٖمٚمقن أٟمٗمًييييٝمؿ سمٗم٘مييييف اًمٙمريييي٤مب ووم٘مييييف اًمًييييٜم٦م وشمّميييي ٞم  إطم٤مدييييي٨م وشمْمييييٕمٞمٗمٝم٤م 

 ه.ودراؾم٦م اًمرٗم٤مؾمػم وُم٤م أيم ر ٤م ذم  ذا اًمزُم٤من.. إمم ًظمر

أيْميي٤َم أن  يي١مٓء اًمٕمٚميينء يمٚمٝمييؿ قمٚمييٞمٝمؿ أن يٙمقٟمييقا قمييغم قمٚمييؿ سمٗم٘مييف اًمقاىمييع وُمييـ 

ذًمؽ  ذا اًمذي أعم ي٧م إًمٞميف ًٟمٗمي٤ًم أن يٗم٘مٝميقا ُمي٤م ذم اًمريقراة واإلٟمجٞميؾ وأن يٕمروميقا 

ايين يمٞميييػ شم١ميمييؾ اًمٙمريييػ ويمٞمييػ شم٘مييي٤مم احلجيي٦م قميييغم  يي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مرو إذا ويييٞم٘م٧م 

 يي٥م ظم٤مصيي٦م وفمييروه دائييرة وم٘مييف اًمقاىمييع وظمّمّميي٧م سمٓم٤مئٗميي٦م ُمييـ اًمٕمٚميينء ذوي ُمقا

ُمٕمٞمٜم٦م شم٤ًمقمد ؿو ومٝمذا  ق اًمقاضم٥م أُم٤م شمقؾمٞمع  ذه اًمدائرة سم ٞم٨م شمِمٛمؾ اًمٕمٚمينء 
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يم٤مومي٦م ومْمييلً قمييـ أن يييدظمؾ ذم ذًمييؽ أيْميي٤ًم ـمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿو وم٠مٟميي٤م أىمييقل  ييذا اًمٙمييلم ومٞمييف 

ُم٤ٌمًمٖم٦مو أقمره أن اًمداومع قمغم  ذه اعم٤ٌمًمٖمي٦م  يق آ يرنم ايذا اًمٕمٚميؿو ًمٙميـ ًميٞمس 

 يق اًمقاضمي٥م ذم اًمٗميروض اًمٕمٞمٜمٞمي٦مو ومٙمٚمٜمي٤م ذم  يذا يمؾ قمٚمؿ يٜمٌٖميل أن هييرؿ سميف يمين 

اعمجٚمس وذم همػمه يٕمره أن اعمًٚمؿ اًمذي سمٚمغ ؾمـ اًمرٙمٚمٞمػ ٥ْم قمٚمٞمف وضمقسم٤ًم 

قمٞمٜمٞم٤ًم أن يٕمره ُم لً أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ همًؾ ُمـ ووقءو ـمٝم٤مرة اًم ٞم٤مبو ـمٝمي٤مرة 

اعمٙميي٤منو يمٞمييػ صيي ٦م اًمّمييلة.. إمم ًظمييرهو ًمٙمٜمييف إذا يميي٤من وم٘مييػمًا ٓ ْيي٥م قمٚمٞمييف أن 

طمٙميي٤مم اًمزيميي٤مةو ٓ يٕمييره قمٚمٞمييف أن يٕمييره يمٞمٗمٞميي٦م ُمٜم٤مؾمييؽ احليي٩م إمم ًظمييرهو يٕمييره أ

ًمٙمٜمييف ًمييق يميي٤من همٜمٞميي٤ًم وضميي٥م قمٚمٞمييف.. و ٙمييذاو ومٌيي٤مٕومم وإومم أن ٓ ٟمقؾمييع دائييرة 

إ٤ْمب  ذا اًمٕمٚمؿ اًمذي  ق ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مئٞم٦مو ومٗم٘مف اًمقاىمع قمغم يمؾ اًمٓملبو 

قم٤مُميي٦م اًمٕمٚميينء ذم سمييؾ قمييغم يمييؾ اًمٕمٚميينءو وإٟميين ي٘ميي٤مل سمٕمييض اًمٕمٚميينءو وإٓ ٕوىمٕمٜميي٤م 

احلرجو يمٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أن يم ػمًا ُمـ اًمٕمٚمنء ىمديًن وطمدي ٤ًم ي١مًمٗمقن ذم أطمٙم٤مم اًمّميلة 

واًمزيم٤مة.. إمم ًظمرهو وأهمٚمٌٝمؿ ٓ يٕمرومقن احلدي٨م اًمّم ٞم  ُمـ اًمْمٕمٞمػ ومٜم٘مقل 

أٟمف ٥ْم قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ُمراّمّميلم ذم قمٚميؿ احليدي٨مو ٟم٘ميقل ٓو ًميٞمس يمٚمٝميؿ 

ٜمييل أن يييرووا ُميي٤م  يي٥م ودبو سمييؾ قمٚمييٞمٝمؿ أن قمٚمييٞمٝمؿ  ييذا اًمقاضميي٥مو ًمٙمييـ  ييذا ٓ يٕم

 ي٠ًمًمقا أ ؾ اًمذيمر.

 ييذا اًمييذي ي٘ميي٤مل ذم  ييذا اًمٕمٚمييؿ يٕمٜمييل إن ىمٞمييؾ ُم ٚمييف ذم وم٘مييف اًمقاىمييع يٙمييقن رومٕمٜميي٤م 

ُمييـ ؿميي٠من وم٘مييف اًمقاىمييع أيم يير ييي٤م يٗمروييف اًمقاىمييعو  ييذه ُملطمٔميي٦م طمييقل  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦مو 

 وأؾم٠مل ام أن هيديٜم٤م ؾمقاء اًمٍماط. شمٗمْمؾ.

أٟميييييي٤م أقمرؼم يييييي٤م يمٚمٛميييييي٦م واومٞميييييي٦م واويييييي ٦م ذم طمييييييدي٨م ؿمييييييٞماٜم٤م إظمييييييػم  ُمداظمٚميييييي٦م:
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اعمقوقعو أشم٠مذٟمقن ًمٜم٤م أن أوٕمٝم٤م ُم٘مدُم٦مو أىمقل ومٌ  ٧م ُمع ؿمٞمال ذم... صمؿ َذيَمَر 

َر أٟم٘مٚمٝمييي٤م سميي٤مًمٜمصو واعمقاويييع اًمرييل أ هتيييؿ إًمٞمٝميي٤م أويييع قمٚمٞمٝميي٤م اًمرٕمٚمٞم٘مييي٤متو  ُميي٤م َذيَميي

وأسملم أيْم٤ًم ذم  ذا ا ٤مٟم٥مو ومي٢من أذٟميرؿ ايذا يٙميقن ومٕميلً اشمْمي ٧م اًمّميقرة هليذا 

 ا ٤مٟم٥م.

أٟم٤م ُمـ ضمٝمرل ٓ ُم٤مٟمع قمٜمديو ٕين أٟم٤م طمٞمٜمن أىمقل يمٚمٛم٦م وأرا ٤م صقاسم٤ًم  ًمِمٞم :ا

 أقمر٘مد وضمقب ٟمنم ٤مو ًمٙمـ ُمع ذًمؽ أُمر ؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿو ُم٤م رأيؽع

 أرى أن  ذا واضم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 .. ضمزاك ام ظمػم.ُمداظمٚم٦م:

 ُمش شم٘مٚمٞمدًا  ٤مهو اًمِمٞم  ىم٤مل  ٙمذا... يٚمف. اًمِمٞم :

  ٤م ٤م.ٓ وم٘مف اًمقاىمع ي٘مر   ذا.  ُمداظمٚم٦م:

 إذًا ًمؽ ذًمؽ. اًمِمٞم :

 إذا ووع ىمٌؾ ٟمنم ٤م أن يرؾمؾ ًمؽ سم٤مًمٗم٤ميمس.. ُمداظمٚم٦م:

 يييذا ـمٌٞمٕميييل  يييذا ٓ َيرييي٤مج إمم  حو  يييذا سميييدون ـمٚمييي٥مو إذا يمييي٤من  ُمداظمٚمييي٦م:

 ًمٚمِمٞم  ُملطمٔم٦م ومٚمرٙمـ ىمٌؾ اًمٜمنم وًمٞمس سمٕمد اًمٜمنم.

 ظملص أضم٤مسمؽ. أطمًٜم٧م ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ؿم٤مء ام.أٟم٧م أسمق اًمٌدر إن  اًمِمٞم :
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 أريد أن أىمرأ ا ٤مت٦م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾو ٟم٠ًمل ام طمًـ ا ٤مت٦م. اًمِمٞم :

 ًُملم. ُمداظمٚم٦م:

أُم٤م سمٕمد: ومٝم٤م ٟم ـ سمٕمد  ذه اًمرطمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُمع وم٘مف اًمقاىميع ٟمّميؾ إمم احل٘مٞم٘مي٦م 

اًمرل ٓ ُمراء ومٞمٝم٤م و ل أن  ذا اًمٕمٚمؿ أصؾ ُمـ أصقل دقمقشمٜم٤مو وأؾم٤مس ًمٙم ػم ُمـ 

٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ أن يٕمٓمٞمييف طم٘مييف ُمييـ اًمرقم٤مييي٦م واًمٕمٜم٤مييي٦م إطمٙميي٤مم واعمقاىمييػو وم ييري سمٓم

 ويٕمرؼمه ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من اًمٕمٚمؿ ودقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئٛمف.

  ذا هيدم ُم٤م اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف. اًمِمٞم :

 ( اٟمٔمر اعم٘مدُم٦م اًمرل ذيمر ٤م اًمِمٞم .7أٟم٤م أريد ُمـ  ذا أن أيمر٥م ) ُمداظمٚم٦م:

 ٜمييي٤م ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييؿ أيْمييي٤ًم يمٝمٜمييي٤مك ٓ ييييذيمر ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييؿو وإٟمييين سمٕميييض  اًمِميييٞم :

 ٚمنء سم٤مًمٌٞم٤من اًم٤ًمسمؼ.اًمٕم

 واحلذر احلذر أن يٕمرؼم شمٕمٚمٛمف ٟمٗملً أو اظمرٞم٤مرًا. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 يٕمٜمل اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أس٤م ومرض يمٗم٤مي٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ذا إذا يم٤من ومرض يمٗم٤مي٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٤ٌمىملم ُم٤مذا يٙمقنع اًمِمٞم :

 ٟمٗمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 وعم٤مذا شمٜمٗمل ذًمؽ. اًمِمٞم :
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 اًمٕم٤ٌمرة ًمٜمرى...وًمذًمؽ أٟم٤م أردت أن أىمرأ  ذه  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ. اًمِمٞم :

 أن يٌلم أٟمف  ق ومرض يمٗم٤مي٦م وينمع قمغم اًم٤ٌمىملم ومرض ٟمٗمؾ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق. اًمِمٞم :

 أوع  ذا اًمرٕمٚمٞمؼ برف. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

طم٤مؿمٞم٦م أٟميف  يذا اًمٕمٚميؿ وميرض يمٗم٤ميي٦م ومي٢مذا ىمي٤مم سميف اًميٌٕمض أصيٌ  ًمٚمٌ٘مٞمي٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٗملً واظمرٞم٤مرًا.

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

٤مٕقميييييييداء ُمرٞم٘مٔميييييييقن يٕمٛمٚميييييييقن ًمٞميييييييؾ سييييييي٤مر ًمإلومًييييييي٤مد ذم إرضو وم ُمداظمٚمييييييي٦م:

 ويزقمٛمقن أسؿ ُمّمٚم قنو وم٢مذا همٗمٚمٜم٤م قمٜمٝمؿ وشمريمٜم٤م هلؿ اًم٤ًمطم٦م يٕمٌ قن..

 فم ى يكما  الًنواست ي  اًس هس ا 

 

 

 

  ذا كناال رًنااي وهيااا   ااع  

وإذا هت٤موٟميييي٤م ذم  ييييذا اًمٕمٚمييييؿ وشمريمٜميييي٤مه ًمٖمػمٟميييي٤مو ومًٞمًيييياػ سمٜميييي٤م إقمييييداء سم٤مُٕميييي٦م  

ًمٕمٚمييؿ ظمّمقصيي٤ًم يميين  ييق طميي٤مل اعمٜميي٤موم٘ملم واًمٕمٚمنٟمٞمييلم وديييدسؿ قمٛمقُميي٤ًم وسمٓمييلب ا

 ذم يمؾ جمٚمس وُمٜمردىو وؾمرٔمؾ أُمرٜم٤م شمراٌط ذم ُمقاىمٗمٝم٤م..

 ارومع يمٚمٛم٦م ـملب ي٤م أظمل.. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ. سم٤مرك ام ومٞمٙمؿو وؾمرٔمؾ أُمرٜم٤م شمراٌط ذم ذم ُمقاىمٗمٝم٤م قم٤مًم٦م قمغم  ُمداظمٚم٦م:
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 صمٌيي٤مت ذم اعمقاىمييػ أقمييدائٝم٤م وذ ٤مسميي٤ًم ًمرَيٝميي٤م وىمقهتيي٤مو ومييل ختٓمييٞمط ًمٚمٛمًيير٘مٌؾ وٓ

 وٓ ُمٜمٝم٩م ذم اًمقٓء واًمؼماء.

ؿ ـملب اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمنء صموإهمٗم٤مل  ذا اًمٕمٚمؿ يْمٕمػ صٚم٦م اًم٘م٤مقمدة  

 واًمدقم٤مة واعمّمٚم لم.

 أيد ٤م إهمٗم٤مل  ذا اًمٕمٚمؿ وًمق ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمنء. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿو يْمٕمٗمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ًمٕمٚمينء يْميٕمػ صيٚم٦م اًم٘م٤مقميدة صميؿ وإهمٗم٤مل  ذا اًمٕمٚمؿ وًميق ُميـ سمٕميض ا ُمداظمٚم٦م:

 ـملب اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمنء واًمدقم٤مة واعمّمٚم لم.

  ذا  ق اًمّم ٞم . اًمِمٞم :

ٟمٕمييييييؿو ويرٞم ييييييقا اًمٗمرصيييييي٦م ًمٚمٛمٜميييييي٤موم٘ملم واًمٕميييييي٤مسم لم ذم دمريييييييد إُميييييي٦م  ُمداظمٚميييييي٦م:

ٝم٤م ذم يميييؾ طمييي٤مل وطميييلمو وايييذا ييييدب اًمٞمييي٠مس ئوشمٖمريٌٝمييي٤مو واًمًيييػم اييي٤م ظمٚميييػ أقميييدا

وي اًمٖمٞمييقرون ـمٚمٌيي٤ًم ًمٚمًييلُم٦م ودمٌٜميي٤ًم ًمٚمٗمرٜميي٦مو واًم٘مٜمييقط ذم ٟمٗمييقس اعميي١مُمٜملم ويٜمييز

وشمؽمك إُم٦م ًمٚمٛمٗمًديـ ذم إرضو و ذا هم٤مي٦م ُمٜمك اًمٕمٚمنٟمٞملم وحمط رطم٤مهلؿو 

و ٜم٤م ىمؾ قمغم إُم٦م اًمٕمٗم٤مء إٓ أن يرداريمٝم٤م ام سمر ٦م ُمٜميف وومْميؾو وام ذو ومْميؾ 

 قمٔمٞمؿ.

 وأظمػمًا أملس ذم أذن يمؾ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ أن يْميع ييده ذم أييدي قمٚمنئيفو وأن ٓ

و وأن ي٘مٓميييع أُميييرًا دوسيييؿو وٓ يًيييٛمع وميييٞمٝمؿ يميييلم اًمقؿمييي٤مة واحلًييي٤مد واعمٖمرويييلم
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٦مو وؾميييٜم٦م ام ذم... ومايييذ ايييذا واًميييزم شمٙميييـ ُميييـ يٕمٚميييؿ أن حليييقم اًمٕمٚمييينء ُمًيييٛمققم

 اعمٗمٚم لم.

أرى إن يمٜم٧م ٓ شمرى ُم٤مٟمٕم٤ًم أن يْم٤مه إمم اًمرؾم٤مًم٦م اًمرأي اًمر٤مزم: و ق  اًمِمٞم :

ٕمييي٤ًم: ٕن إرض ُمًيييٙمقٟم٦مو أٟميييف أٟميييف ْييي٥م قميييغم اًمدوًمييي٦م اعمًيييٚمٛم٦م سميييدون شمٕمٞميييلم ـمٌ

ْيي٥م قمييغم اًمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦م طم٘ميي٤ًم أن يٙمييقن ذم جمٚمييس ؿمييقرا ٤م قمٚميينء ُمييـ ذوي 

آظمرّم٤مص٤مت اعمارٚمٗم٦م وُمٜمٝمؿ قمٚمنء ذم وم٘مف اًمقاىمعو وًمق يم٤مٟمقا ًمٞمس قمٚمنء ذم 

وم٘مييف اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م: ٕٟمييف طمٞمييٜمن يقضمييد ذم جمٚمييس اًمِمييقرى ًمٚمدوًميي٦م اعمًييٚمٛم٦مو 

سمي٤مب أومم أن يٙميقن ذم  يذا اعمجٚميس وم٘مٝمي٤مء  ومٕمٚمنء وم٘مف اًمقاىمع واعمٗميروض ُميـ

سم٤مًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وسمٙمييؾ قمٚمييؿ  ييق ُمييـ ومييروض اًمٙمٗم٤مييي٦مو طمٞمٜمتييذ  ييذا اعمجٚمييس  ييق 

اًميييذي ؾميييقه يٓميييرح قمٚمٞميييف دراؾمييي٦م ُمييي٤م َييييؾ سم٤معمًيييٚمٛملم وُمييي٤م يّميييٞمٌٝمؿ ُميييـ ٟمقائييي٥م 

سمقوييع طمٚمييقل عمٕم٤م رٝميي٤مو  ييذا اعمجٚمييس  ييق اًمييذي سمٛمجٛمققمييف وًمييٞمس سمٗمييرد ُمييـ 

٤ًم ذم اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م أو يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم سم٤مًمقاىمعو ومٝمذا أومرادهو ؾمقاء يم٤من  ذا اًمٗمرد وم٘مٞمٝم

و  يذا [54]الشدو:ى:﴾َوأَُْميُرُ ْؿ ؿُميقَرى سمَْٞميٜمَُٝمؿْ ﴿وطمده ٓ يٗمٞمدهو وإٟمن يمن ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 اىمؽماح ُمـ قمٜمدي إن رأي٧م أن شمًجٚمف ومٜمٕمن ومٕمٚم٧م.

 أؾمجٚمف سمٚم٤ًمٟمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وشمٜمًٌف إزم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وٟم٤مىمؾ... اًمِمٞم :



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

737 

 ٟمف ذا ي٤م ؿمٞم  ُمـ سم٤مب اًمنمه اعمٕمٚمقم.ٕ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مرك ام ومٞمؽو وٟم٠ًمل ام أن يٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤مو وأن يزيدٟم٤م قمٚمًن. اًمِمٞم :

 أىمقل طمرك شمًردرك قمغم أسمق سمدر... ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ـمٌٕمييي٤ًم  يييق ذيمييير ؾميييٌٕم٦م ُمّمييي٤مدر ُميييـ ُمّمييي٤مدر وم٘ميييف اًمقاىميييع وىمييي٤مل: أوًٓ:  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمًييٜم٦م اًمٜمٌقييي٦مو صم٤مًم يي٤ًم: ؾمييػم اًمًييٚمػو راسمٕميي٤ًم: يمريي٥م اًم٘مييرًن اًمٙمييريؿ وشمٗمًييػمهو صم٤مٟمٞميي٤ًم: 

اًمٕم٘مٞميييييدة واًمٗم٘ميييييفو ظم٤مُمًييييي٤ًم: دراؾمييييي٦م اًمنمييييييٕم٦م ووم٘ميييييف اًمًيييييٜمـو ؾم٤مدؾمييييي٤ًم: اعمّمييييي٤مدر 

اًمًٞم٤مؾمييٞم٦مو ؾميي٤مسمٕم٤ًم: اعمّميي٤مدر اإلقملُمٞميي٦م و ييل ُمييـ أ ييؿ اعمّميي٤مدر اعمٕميي٤م ة ؾمييقاء 

أسمرز يييييييي٤م اًمّميييييييي ػ واعمجييييييييلت  أيم٤مٟميييييييي٧م ُمًييييييييٛمققم٦م أم ُم٘مييييييييروءة أم ُمرئٞميييييييي٦م ُمييييييييـ

اًمٕم٤معمٞميييييييي٦م يم٤مإلذاقميييييييي٤مت واًمرٚمٗمزيييييييييقن إٟمٌيييييييي٤مء يميييييييي٤مٓت و ٟمنمييييييييات وواًمييييييييدوري٤مت

 إ ـم٦م... إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اإلقملُمٞم٦م اعمٕم٤م ة... 

 وأٟمٌف ذم ظمر٤مم  ذا اًمٗمّمؾ سمن يكم... إصؾ ُم٤م رأي٧م ذم  ذا اعمّمدر.

ُمزاًمييييؼو يمٚمٜميييي٤م يٕمٚمييييؿ أن  يييي١مٓء يٜمنمييييون قمييييغم اًمٕميييي٤مد اإلؾمييييلُمل ُميييي٤م  اًمِمييييٞم :

ؾميي٤ًٌٌم عمٕمروميي٦م اًمقاىميعو ْيي٥م أن ي٘ميي٤مل: يٜمٌٖمييل  يٙمٞميدون سمييف هلييؿو ومٙمٞمييػ يٙميقن  ييذا

أن يٙمقن  ٜم٤مك ُمراؾمٚملم ُم لً أو إظم٤ٌمريلم أو إقملُمٞملم ص ٗمٞملم إؾملُمٞملم اًمذيـ 

يدرؾمييقن اًمقاىمييع دراؾميي٦م ذم طمييدود قم٘مٞمييدهتؿ وديييٜمٝمؿو وٓ يٜمٌٖمييل ٟم ييـ أن ٟمٙمييقن 

قم٤مًم٦م يمن أٟم٧م أ تو يمٞمػ  ذا ٓ يٚمر٘مل ُمع  ذاو اًمذي أ ت إًمٞمف ٓ يٚمر٘مل ُمع 

 عمّم٤مدر إظمػمة اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤مو ومٝمذا أيْم٤ًم َير٤مج إمم شم٘مٞمٞمد. ذه ا
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  ذا اًمذي ذيمره ذم ىمٌٚمف يملم.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 و ل وقاسمط وحم٤مذير. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٔمرًا ًمرٕمدد ُمّم٤مدر  ذا اًمٕمٚمؿ وشمٜمقع جم٤مٓشميفو ومي٢من  ٜمي٤مك أظمٓمي٤مء ىميد ي٘ميع ومٞمٝمي٤م 

واًمرٜمٌٞمييف إمم سمٕمييض سمٕمييض اعمٜمرًييٌلم إًمٞمييف ييي٤م يييدقمق إمم ووييع سمٕمييض اًمْمييقاسمطو 

إطم٤مدي٨م صٞم٤مٟم٦م هلذا اًمٕمٚمؿ ُميـ اًميدظملء قمٚمٞميف و ٤ميي٦م ًمٚمٓميلب ُميـ آٟم يراه 

واًمرِمييييددو ومييييذيمرت أوًٓ آًمرييييزام سم٤مٕصييييقل اًمنمييييقمٞم٦م واعمٜمٓمٚم٘ميييي٤مت اًمٕم٘مٚمٞميييي٦م ذم 

 وصػ اًمقاىمع وشمقىمع اًمٜمر٤مئ٩م ورؤي٦م اعمًر٘مٌؾ.

أن ؾمي٥ٌم صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمر ٧ٌم ذم ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر وشمٚم٘مٞمٝم٤مو وذيميرت  يذه اًم٘مْميٞم٦م وسمٞمٜمي٧م 

 ذا: ٕن سمٕمض اعمّم٤مدر ُمـ اعمّم٤مدر احلدي ٦م آقمردال واًمريقازن ذم اًمرٚم٘ميل ٓ 

يٙمييقن قمييغم طمًيي٤مب اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وسمٞمٜميي٧م  ييذا إُمييرو طمًييـ اًمرٕم٤مُمييؾ ودمٜميي٥م 

 اعما٤مـمر واعمزاًمؼو وم٢مذا يم٤من إظمذ ُمـ  ذه إؿمٞم٤مء ٓ سمد ُمـ  ذه اًمْمقاسمط.

ٓ شميييرؿ  يييذه إٓ  سميييس  يييذا ٓ يٛمٙميييـ... أٟمييي٧م وويييٕم٧م ويييقاسمط ٟمٔمريييي٦م اًمِميييٞم :

سمييي٤مٓىمؽماح اًمًييي٤مسمؼو و يييذه ؿميييٖمٚم٦م شمرٕمٚميييؼ سم٤محلٙمقُمييي٦م وًميييٞمس سمٗميييرد ُميييـ إوميييرادو أو 

سمجنقم٦م يمين ٟمًيٛمع أن إذاقمي٦م ًمٜميدن ًمٞمًي٧م إذاقمي٦م طمٙمقُمٞمي٦مو إٟمين  يل مجٕمٞمي٦م ُمي لً 

 أو ُم٤مذا يًٛمقس٤مع

 اؾمؿ ا ٛمٕمٞم٤مت... ذم أُمريٙم٤م  يم٤مت. ُمداظمٚم٦م:

ًم٘مٞمييي٤مم ايييذا اًمقاضمييي٥م  يمييي٤متو ْييي٥م  ٜمييي٤مك إذا ُمييي٤م شمٕمٝميييدت اًمدوًمييي٦م سم٤م اًمِميييٞم :
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اًمٙمٗمييي٤مئل اعمًييي٤مقمد قميييغم وم٘ميييف اًمقاىميييعو ومٝميييؿ وم٘ميييف اًمقاىميييعو إذا د شم٘ميييؿ اًمدوًمييي٦م و يييل 

أومم وأطميييؼ وأىميييقى ُميييـ يًيييرٓمٞمع أن ي٘ميييقم ايييذا اًمقاضمييي٥م اًمٙمٗمييي٤مئلو ومٞمجييي٥م أن 

يٙمييقن  ٜميي٤مك  يميي٦م ُم١مًمٗميي٦م ُمييـ أؿمييا٤مص ُمييـ اإلؾمييلُمٞملم اًمٖمٞمييقريـ وأن يقفمٗمييقا 

ٜمتيذ ٓ ٟمٙميقن ٟم يـ قم٤مًمي٦م ذم شمٚم٘ميل أؿما٤مص٤ًم ًمٜم٘مؾ إظم٤ٌمر يمين يٗمٕميؾ اًمٙمٗمي٤مرو وطمٞم

ٜم٤م وظمّمييقُمٜم٤مو صمييؿ ٟم يي٤مول أن ٟمٓمٌييؼ اًم٘مٞمييد اًمييذي ذيمرشمييف أٟميي٧مو ٓ ئإظمٌيي٤مر ُمييـ أقمييدا

يًرٓمٞمع أي إٟم٤ًمن إذا أراد أن ير٠ميمد ُمـ ص ٦م سمٕمض  ذه إظم٤ٌمر: ٕن ُمّم٤مدر ٤م 

أضمٜمٌٞم٦مو ت٤مُم٤ًم ًميق أردٟمي٤م أن ٟمر٠ميميد ُميـ صي ٦م سمٕميض إظمٌي٤مر ذم اًمريقراة واإلٟمجٞميؾو 

٦م عمٕمروم٦م إظم٤ٌمر اًمرل ذم اًمرقراة واإلٟمجٞمؾو ُم٤م  ق ص ٞم  وُم٤م ًمٞمس قمٜمدٟم٤م وؾمٞمٚم

ًمٞمس سمّمي ٞم  إٓ سمٛم٘م٤مسمٚمرٝمي٤م سم٠مظمٌي٤مر أ يؾ اًمّميدق واًم ٘مي٦م.. إمم ًظميرهو ومي٢مذا  ي١مٓء 

ُمـ يرييد أن يٕميره وم٘ميف اًمقاىميع ُمٕمرومي٦م طم٘مٞم٘مي٦م  ود يٙمقٟمقا ُمقضمقديـ ذ ٧ٌم أدراج

واًمٗمًؼ واًمٗمجقرو اقمرندًا ُمٜمف قمغم إظم٤ٌمر اًمرل شمردٟم٤م ُمـ سملد اًمٙمٗمر واًمْملل 

ٓ يٛمٙمـ طمٞمٜمتذ ب٘مٞمؼ ُم٤م أعم ٧م إًمٞمف ُمـ اًمر ٧ٌمو وًمذًمؽ ومٗم٘مف اًمقاىمع  ذا أن 

ٟمٔمييري وٓ يٛمٙمييـ أن يٙمييقن واىمٕمٞميي٤ًم إٓ سم٢مْيي٤مد  يميي٦م شمقفمييػ أٟم٤مؾميي٤ًم ًمٜم٘مييؾ إظمٌيي٤مر 

 سمٓمرق ُمقصمقىم٦م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ت٤مُم٤ًم قمٚمؿ ُمّمٓمٚم  احلدي٨مو وأٟم٤م أىمقل...

 ك يقضمد  ذا إُمر.وإذا د يقضمد  ذا ي٤م ؿمٞم و طمر ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ اًمّمٕم٥م ب٘مٞم٘مف. اًمِمٞم :

 ًمٙمـ أٓ ٟمًرٌلم ي٤م ؿمٞم  ُمـ سمٕمض... ُمداظمٚم٦م:

ييي٤م ؿمييٞم  سميي٤مرك ام ومٞمييؽو ًمٙم ييرة إظمٌيي٤مر ويم ييرة اعماييؼميـ ُمييـ اًمٙمٗميي٤مر  اًمِمييٞم :
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يْمييٞمع اًم٤ٌمطميي٨م سمييلم  ييذه إظمٌيي٤مر و ييذهو ُميي٤م يًييرٓمٞمع أن ير ٘مييؼ إٓ ُميي٤م ٟمييدر ضمييدًا 

 ضمدًاو وًمذًمؽ وم١ًماًمؽ  ذا يذيمرين...

 قت  ٜم٤م وٕمٞمػ()اًمّم

 ًمق دمٝم٧م... اًمِمٞم :

 ٟمٙمٛمؾ وٓ ٟم٠ًملع ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٙمٛمؾ. اًمِمٞم :

ٓسمـ رؿمد يمٚمٛم٦م يٌلم ومٞمٝم٤م اًمٗمرق سميلم اعم٘مٚميد واعمجرٝميدو ومٞمييب ًمٙميؾ ُميٜمٝمن 

ُميي لًو ومٞم٘مييقل ُم ييؾ اعم٘مٚمييد وُم ييؾ اعمجرٝمييد يمٛم ييؾ سميي٤ميع ا ٗميي٤مه وصيي٤مٟمع ا ٗميي٤مهو 

ٞمٜمٔمر ومٞمن قمٜمده ُميـ ي٠ميت اًمرضمؾ إمم سم٤مئع ا ٗم٤مه ومٞمٓمٚم٥م ُمٜمف ظمٗم٤ًم يٜم٤مؾم٥م ىمدُمف وم

ظمٗميييي٤مه ومييييل ْييييد ىمٞميييي٤مس اًمييييذي يريييييده ومٞمٕمرييييذرو ًمٙمٜمييييف طمٞمييييٜمن يييييذ ٥م إمم صيييي٤مٟمع 

ا ٗمييي٤مه ومٝميييق يّميييٜمع ًميييف ا يييػ اًميييذي يٜم٤مؾمييي٥م ىمدُميييفو  يييذا ُم يييؾ اعمجرٝميييد وُم يييؾ 

 اعم٘مٚمدو و ذا ًمف صٚم٦م...

 )اًمٙملم همػم واو  وهمػم ُمٗمٝمقم( 

 يييؿ اًميييذي أرييييد أن أصييؾ إًمٞميييف  يييق أن قم٤مُمييي٦م اًمٜميي٤مس ُم٘مٚميييدونو وأىمٚمٝميييؿ  اًمِمييٞم :

اعمجرٝمدون و ؿ اًمٕمٚمنءو ويمن يمٜم٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م سملم ذًمؽ ُمراشم٥م ُمـ ـميلب اًمٕمٚميؿو 

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يًرٓمٞمع أن يٗمٝمؿ دًٓم٦م اًمٜمص يمٜمص  ي  ذم اعمقوقعو وُمٜمٝمؿ ُميـ 

 ييييق يًييييرٓمٞمع أن يٗمٝمييييؿ وم يييييقى اًمييييٜمص أو ُمٗمٝمييييقم اًمييييٜمص أو ُمييييي٤م ؿميييي٤مسمف ذًمييييؽ ُميييييـ 

 اًميييدٓٓت اًمريييل  يييل أظمٗميييك ُميييـ  يييي  اًميييٜمص و ٙميييذا.. وًميييذًمؽ ومٞمٜمٌٖميييل قميييغم
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اعمجرٛمييع اإلؾمييلُمل اًمّميي٤مدق ذم إؾمييلُمٞمرف أن يٕمييره  ييذه اعمراشميي٥م وأن يٕمٓمييل 

يميييؾ ذي طميييؼ طم٘ميييفو وم٤مًمقاضمييي٥م قميييغم قم٤مُمييي٦م اًمٜمييي٤مس أسيييؿ إذا اطمرييي٤مضمقا إمم قمٚميييؿ أن 

ي٠ًمًمقا أ يؾ اًمٕمٚميؿو وقميغم  ي١مٓء أن ْٞمٌيقا وسميذًمؽ يّميٌ  اعمجرٛميع اإلؾميلُمل 

وٟم يـ اصيٓملطم٤ًم أن جمرٛمٕم٤ًم ُمقطمدًا ومٙمري٤ًمو ًمٙميـ أىمٚميف اضمرٝمي٤مدًا وأيم يره اشم٤ٌمقمي٤ًمو 

ٟمٗمرق سملم اًمر٘مٚمٞمد وآشم٤ٌمعو و ذا اًمرٗمريؼ ذم اًمقاىمع ًمٞمس ًمف ُميـ داوميع: ٕن اًميذي 

يٕميييره ضميييقاب اًمِميييٞم  سم٠مٟميييف ْيييقز أو ٓ ْيييقز ٓ يًيييرقيو واًميييذي قميييره ضمقاسميييف 

سم٤مإلو٤موم٦م إمم دًمٞمٚمفو ومل يًرقي٤من ُم لً وًمٙمـ ُمع ذًمؽ ومٝمذا اًم ٤مين  ق ًمقٓ اًمٕم٤مد 

ذا يمٚمف قميقدًا سمٜمي٤م إمم طميدي ٜم٤م اًمًي٤مسمؼ ُمٜميذ ؾمي٤مقم٤مت طميقل ُم٤م قمره احلؼ سمدًمٞمٚمفو و 

اعما٤مًمٗميي٦م ٕ ييؾ اًمٙمريي٤مبو وأن اعما٤مًمٗميي٦م همييػم اًمٜمٝمييل قمييـ اًمرِمييٌف سمٖمييػم اعمًييٚمٛملمو 

وم٤مًمذي أريد أن أن أسمٞمٜمف وأن أوو ف  ق أن اإلؾملم ُمـ يمنًمف وومْمٚمف ذم ت٤مم 

 شمنميٕمف أٟمف... سم٠مُم٦م اإلضم٤مسم٦م أن شمٙمقن هل٤م ؿماّمٞمرٝم٤م اعمرٛمٞمزة...

 ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمنميط()طمّمؾ  

ذم سمٕمْميييٝم٤م وسمٕمْميييٝم٤م ٓ شميييزال ُمآظميييذ قميييغم ُمييي٤م ذم اًمٙمرييي٤مب ًمٙمٜمٜميييل ٓ  ُمداظمٚمييي٦م:

 أواومؼ قمٚمٞمٝم٤م... ًمذا رأي٧م أن ٟمًٛمع ُمٜمؽو أن أىمرأ ُمـ ُم٘مدُمرل...

ٓو  ذه ٓ سمد هل٤م ُمـ ىمراءة و يدوءو ًمٙميـ ٟم يـ ٟمرييد أن ٟمًيرٗمٞمد ُمٜميؽ  اًمِمٞم :

جؾ ذم إ ـميي٦مو ٟمريييد ؿمييٞمت٤ًم همييػم ُميي٤م  ييق ُمًييجؾ ذم اًمٙمريي٤مب ومْمييلً قميين  ييق ُمًيي

 يٕمٜمل أظم٤ٌمر أ ؾ ُمٙم٦م.

 ٟمٕمؿ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:
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 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

أىمييقل  ييذا سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ًمٚمٜم٘مٓميي٦م إومم وم٘مييف اًمقاىمييع أٟمييف ٓ ؿمييؽ أسيي٤م ىمْمييٞم٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 ـمرطم٧م ذم اعمقوقع يم٘مْمٞم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وهلييذا يميين ؾمييٛمٕم٧م... وٟم٘مييؾ زم يييـ رأييي٧م ُمييـ اًمِمييٞم  وًمٞمييد وُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

ٖمٗمر ام أن أيمقن سمٛم٘م٤مم... أو أىمقل.. ُم٤م ذيمرشميف  يق اًميذي أردشميفو يمٜمي٧م همػمهو وأؾمر

احلٛميييييد م اؾميييييرٓمٕم٧م أن أقميييييؼم قميييييـ ذًميييييؽو وم٤محلٛميييييد م إن يمييييي٤من  ٜمييييي٤مك ظمٓمييييي٠م ذم 

 اًمرٕمٌػم.. شمٕمدل وومؼ ُم٤م ذيمرت.

  ٙمذا.. اًمِمٞم :

ٟمٕمؿو  ذا ُم٤م أىمقًمف ذم  ذه اًم٘مْميٞم٦م يمين سمٞمٜمي٧م ذم ُمًي٠مًم٦م وم٘ميف اًمقاىميعو  ُمداظمٚم٦م:

ويمن ٟم٘مؾ اًمِمٞم  وًمٞمد وهمػمهو وم٢مذًا اًمٙمر٤مب ُمقضميقدو د ي٘ميرأ  يمن ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾو

 يمن شمرون سم٤مًمّمقرة اًمرل شمرون.

 ه وٟمًرٗمٞمد ُمٜمٙمؿ وم٤مئدة ضمديدة إن ؿم٤مء ام.ؤإن ؿم٤مء ام ٟم٘مر اًمِمٞم :

  ٤مت همػم وم٘مف اًمقاىمع.

أٟم٤م أؿمٕمر أٟمف ـمرطمي٧م ىمْمي٤مي٤م أؾميرٖمرا٤مو ُمي لً ىمْميٞم٦م أن  ي١مٓء إظميقان  ُمداظمٚم٦م:

وٓ أريد ذم  ذا اًمٙملم أن أدظمؾ ذم ُمقوقع اإلظمقان ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو 

اعمًٚمٛملم وُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿو ومٛمٜمٝمؿ ٟمًرٗمٞمد ُم ؾ  ذه اًم٘مْم٤مي٤مو ًمٙمـ أىمقل  يذه 

 اًمرٝمٛم٦م سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء و ل سم٤مـمٚم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م.
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 يٛمٙمـ أن أومٝمؿ سمٕمض  ذه إسم٤مـمٞمؾع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ٤مهت٤م. اًمِمٞم :

ومييين داُميييقا إظميييقان ومٝميييؿ يٛم ٚميييقن إذًا ُميييٜمٝم٩م  اهتييي٤مم أن  ييي١مٓء إظميييقانو ُمداظمٚمييي٦م:

 اإلظمقان.

  ذا  ق اًم٤ٌمـمؾ سُمٜمَل قمٚمٞمف أسم٤مـمٞمؾع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م  لع اًمِمٞم :

 أسؿ يٛم ٚمقن ُمٜمٝم٩م اإلظمقانو... ُمداظمٚم٦م:

 ي٤م أظمل  ذا اًم٤ٌمـمؾ إول سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

شمرٕمٚميؼ ٟمٕميؿ  يق اًم٤ٌمـميؾ إول  يذا يي٤م ؿميٞم و سمٜميل قمٚمٞميف أظميذت ُمًي٤مئؾ ُمداظمٚم٦م:

ٜم٤َم إي٤م ٤مو وأٟم٤م أىمقل  ذا همػم ص ٞم . ًْ  سم٤مإلظمقان وًُمٌك

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 أـمرح ًمؽ ُم ٤مل ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

 ٓو اؾمٛم  زمو  ؾ أٟم٧م أوو ٧م ُمقىمٗمؽ ُمـ اإلظمقانع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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 ذم  يط ُم لًع اًمِمٞم :

 ذم يمرٌل. ُمداظمٚم٦م:

 ذم يمرٌؽع اًمِمٞم :

دون ىمْمٞم٦م... احلزسمٞم٦م شمٙمٚمٛمي٧م ٟمٕمؿو أوو رٝم٤م ذم  يط وذم.... سم ُمداظمٚم٦م:

 قمٜمٝم٤م.

 ضمٞمد. اًمِمٞم :

ىمْميييٞم٦م اًمرٜمييي٤مزٓت اًمريييل شم٘ميييدم سمٞمٜمرٝمييي٤مو وأيْمييي٤ًم ذم ـميييرح... ًمدروؾميييف  ُمداظمٚمييي٦م:

وُمٜمٝمجيييف ُميييٜمٝم٩م أ يييؾ اًمًيييٜم٦م وا نقمييي٦م يٜمٗميييل  يييذه... أُمييي٤م أن أىميييقل أٟمٜميييل أًم٘مٞمييي٧م 

حم٤م،ة قمغم اإلظمقان ومٚمؿ أومٕمؾو وٓ أرى أن قمدم بدصمل قمـ اإلظميقان ُمٚمزُمي٤ًم 

 أبدث أن أيمقن ُمٜمٝمؿو ًمٞمس  ذا سملزم. زم أين إذا د

أٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م أرضمق ُميـ اإلظميقان يٙمقٟميقن ُمٕمٜمي٤م طمريك يًي٤مقمدوٟمٜم٤م قميغم  اًمِمٞم :

 اًمٗمٝمؿ.

أٟم٤م يم٤من ؾم١مازم رسمن يمي٤من ىمي٤م ًاو  يؾ أٟمي٧م ذم حمي٤م،ة ُمي٤م سمٞمٜمي٧م ُمقىمٗميؽ ُميـ 

 ُمٜمٝم٩م اإلظمقانع

 سم٤مًمرٍمي  سم٤مؾمؿ اإلظمقان ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٜمٝمؿ.عم٤مذاو ُم٤م دام أٟم٧م ُمرٝمؿ سم٠مٟمؽ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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وُم٤م دام واحلٛمد م شم٘مقل إن  ذه اًمرٝمٛم٦م سم٤مـمٚم٦مو عم٤مذا ٓ شمٍمح سمرؼمئ٦م  اًمِمٞم :

 ٟمٗمًؽ ُمـ أن شمٙمقن ُمٜمٝمؿع

أٟميي٤م د أدظمييؾ ذم ُمقوييقع اًمٜم٘ميي٤مشو أٟميي٤م أظمييذت ُمقىمييػ ييي٤م ؿمييٞم  أن ٓ  ُمداظمٚميي٦م:

أدظمؾ ذم ُمٜم٤مىمِم٦م يمؾ  ذه اًم٘مْم٤مي٤مو وم٢مذا دظمٚمي٧م ومٞمٝمي٤م ومًي٠مدظمؾ ذم شمٗم٤مصيٞمٚمٝم٤مو أٟمي٤م 

أىمقل ا له ُمٌٜمل قمغم أؿمٞم٤مء همػم ص ٞم ٦مو وأرى أن أصيؾ ا يله  إمم أن

ٟمِم٠م ُمـ ظمٓم٠م ذم اًمٗمٝمؿو ومل أرى أؾمٚمقب أن أقمقد ُمرة أظمرىو وأىمقل أٟم٤م اهتٛمي٧م 

سمٙمييذا وُمييقىمٗمل يمييذاو ٓ أرى  ييذا إؾمييٚمقبو وًمييذًمؽ ىمٚميي٧م ًمييؽ ييي٤م ؿمييٞم  د أداومييع 

ِمٞم  قمٌد ود أشمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م ويمن ذيمر اًمِمٞم  قمكم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ عم٤م ضم٤مء طمرك سمٞم٤من اًم

اًمٕمزيز يم٤من زم وضمٝم٦م ٟمٔمري ذم  ذه اًم٘مْمٞم٦مو أٟمٜمي٤م ْي٥م أن ٟم٘ميػ ُميع سمٞمي٤من اًمِميٞم  

وُم٤م ْري سملم ـملب اًمٕمٚمؿ سمٖميض اًمٜمٔمير قميـ ُميـ اعميرادو ويمٚمٜمي٤م يٕميره ٟمٗمًيف ذم 

 يييذه اًم٘مْميييٞم٦مو وم٠مٟمييي٤م أصيييلً د أدظميييؾ وٓ أرى اًميييدظمقل ذم  يييذه اًم٘مْميييٞم٦م ٕؾمييي٤ٌمب 

 يم ػمة.

اًميذيـ يٗمنيون يميلم اًمِميٞم  قمكم طمًيـ: ؾمي٠مىمقل ًميؽ يمٚمٛمي٦م ٓزم بٗمٔمٝمي٤مو.. 

اعمراد يمذا واعمراد يمذا ي٘مٕمقن سمٕميلم ُمي٤م سيك قمٜميف اًمِميٞم و  يذه يم٤مٟمي٧م يمٚمٛمي٦م سمديٕمي٦م 

ذم احل٘مٞم٘مييي٦م: ٕن سمٕميييض اإلظميييقان ومنيييوا اًمٌٞمييي٤من يميييؾ واطميييد قميييغم وضمٝمييي٦م ٟمٔميييرهو 

وشمٚمٛمٞم ٤مت وأطمٞم٤مٟم٤ًم شمٍميَي٤مت أٟمي٤م ؾميٛمٕم٧م يٕمٜميل ًمعؾميػو ومٙميلم أظمقٟمي٤م اًمِميٞم  

 غم احلروه ذم  ذه ا زئٞم٦م.ٟم٤م  طمٗمٔمف ام يم٤من ومٕملً ٟم٘م٤مط قم

 ًمٙمـ سمس إيْم٤مح ُم٤م دُمٜم٤م ٟمٜم٤مىمش ذم اًم٘مْمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

أن سمٞمييي٤من اًمِميييٞم  قمٜميييدُم٤م بيييدث اًمِميييٞم  قمٌيييد اًمٕمزييييز  يييق سميييلم ًمٜمييي٤م ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

اعمييييرادو وم٤مًمييييذيـ بييييدصمقا أو سمٕمييييض اًمييييذيـ بييييدصمقا  ييييؿ ومٝمٛمييييقا  ييييذا ُمييييـ ظمييييلل 

رد شمٗمًيييػم أو ومٙميييرة أو اعمجٚميييس ذم قميييدد ُميييـ اعمِمييي٤مي و ومٚميييؿ يييي٠مت ُميييٜمٝمؿ أٟميييف جمييي

شم٠موييييؾ عم٘مييي٤مل اًمِميييٞم و ًمٙميييـ رأيييي٧م أٟمييي٤م قميييدم اًميييدظمقل أصيييلً ذم اعمقويييقعو  يييذا 

اًمٜم٘مٓمييي٦م ٓ سميييد ُميييـ إيْمييي٤مطمٝم٤مو وإذا... اًميييذي ٟمر دصميييف ي٘ميييقل  يييذا ُمييي٤م أراده اًمِميييٞم  

وٟم ييـ ذم جمٚمييس ومٞمييف ومييلن وومييلن وومييلنو وسمييلم ًمٜميي٤م اًمِمييٞم و ومٝمييؿ ُمٜمٓمٚم٘مييقن ُمييـ 

دئل اًمييذي اًمرزُميي٧م أن ٓ أبييدث  ييذه اًم٘مْمييٞم٦مو ًمٙمييـ يم٤مٟميي٧م شمقضمييد ذم ٟمٔمييري ُمٌيي

 ذم اعمقوقع أصلً. ٟمٕمؿ.

 يٙمـ أن ٟمٕمره اًم٥ًٌمع اًمِمٞم :

ٟمٕمؿو اًم٥ًٌم يٕميقد ًمٕميدة أؾمي٤ٌمبو أوًٓ أٟمٜميل ُم٘مرٜميع أن  ٜمي٤مك ومتي٦م صم٤مًم ي٦م  ُمداظمٚم٦م:

دظمٚمييي٧م ذم ا يييط إن ضمييي٤مز اًمرٕمٌيييػمو وميييل ييييزال  يييذا إُمييير ايييذا اًمٜم٘مييي٤مشو ومٚميييٞمٙمـ 

 اًمقاطمدو...اًمٜم٘م٤مش سملم ـملب اًمٕمٚمؿ وسملم أص ٤مب اعمٜمٝم٩م 

أؾمر٤مذ أٟم٤م ُم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ اًمٜم٘م٤مشو أشمٙمٚمؿ قمـ يمٚمٛم٦م شمٌلم أٟم٧م أوًٓ ًم٧ًم  اًمِمٞم :

ُمييـ اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو صم٤مٟمٞميي٤ًم ُمٜمٝمجييؽ فرٚمييػ قمييـ ُمييٜمٝم٩م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو 

اعم٠ًمًم٦م ٓ بري٤مج إمم ُمٜم٤مىمِمي٦مو وم٘ميط يمٚمٛمي٦م طميؼ شم٘مقهلي٤م شميؼمئ ٟمٗمًيؽ يي٤م اهتٛمي٧م 

و وصم٤مٟمٞميي٤ًم أن ُمٜمٝمجييؽ همييػم ُمييٜمٝم٩م سم٤مًم٤ٌمـمييؾ أٟمييؽ ُمييـ اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو  ييذا أوًٓ 

اإلظمقان اعمًٚمٛملمو أٟم٤م أىميقل ُمي لً يم٢ممجي٤مل ُمٜمٝمجٜمي٤م فرٚميػ قميـ ُميٜمٝم٩م اإلظميقان 



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

777 

اعمًٚمٛملمو يمٚمٛم٦م واطمدةو ُمٜمٝمجٜم٤م صم٘مػ صمؿ يمرؾو وُمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًيٚمٛملم يمريؾ 

صمؿ صم٘مػ صمؿ ٓ شم ٘مٞمػو ُم٤م هيٛمؽ أن شم٘مقل ُم ؾ  ذا ُم٤م أىمقل سم٤معمٕمٜمكو ُم٤م دام ُمرٝمؿ 

عمًييٚمٛملم سمًيي٥ٌم  ييذه اعم٘م٤مًميي٦م أو همػم يي٤مو اًم٘مْمييٞم٦م ٓ شمرٓمٚميي٥م سم٠مٟمييؽ ُمييـ اإلظمييقان ا

ـمؾ أٟمٜمل ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو أٟم٤م ٤مُمٜم٤مىمِم٦مو سمٞم٤منو  ذا سمٞم٤من ًمٚمٜم٤مس أٟم٤م اهتٛم٧م سمٌ

 أوًٓ ًم٧ًم ُمـ اإلظمقان اعمًٚمٛملم.

صم٤مٟمٞميي٤ًم: ُمٜمٝمجييل ؾمييٚمٗمل فرٚمييػ قمييـ ُمييٜمٝم٩م اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو ُمٜمٝمجييل صم٘مييػ 

٦م وُمييٜمٝم٩م اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم و اإلظمييقان سمييلم ًمٚمٜميي٤مس ُميي٤م أُمرٟميي٤م سمييف قمييغم اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم

اعمًييييييٚمٛملم يمرييييييؾ امجييييييع يم٤مٕصييييييقات سمِميييييي٠من آٟمرا٤مسميييييي٤متو سمِميييييي٠من اًمييييييدظمقل ذم 

اًمؼمعم٤من.. إمم ًظمرهو و ذا ًمٞمس ُمٜمٝمجؽو ويمٗمك ام اعم١مُمٜملم اًم٘مر٤ملو ٓ بر٤مج 

 اعم٠ًمًم٦م إمم ُمٜم٤مىمِم٦مو وًمٕمؾ ًمٚم دي٨م صٚم٦م ومٞمن سمٕمد ٟمًرٗمٞمد ُمٜمؽ إن ؿم٤مء ام.

و ُمييي٤م يِمييي٤مع قميييـ سمٕمْميييٝمؿ أسيييؿ ٓ يٕمؽموميييقن سمٗمْميييؾ ... سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمٚمٕمٚمييينءاًمِميييٞم :

اًمٕمٚمنء وضمٝمقد ؿو سمؾ ىمد يٖمٛمزون ُمـ ىمٜم٤مهتؿو  ذا ـمٌٕم٤ًم ؾمٛمٕمرٛمقه ُم ٚمن ؾمٛمٕمٜم٤م 

 ورسمن أيم ر ُمـ ذًمؽو  ذا يمٛمًٛمقع  ؾ ًمق ص  قمٜمديمؿ.

  ذه رؾم٤مًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿو ٓ يقضمد ٟم٤مس يٕمٜمل يٖمٛمزون ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٚمنء.. اًمِمٞم :

 أطمدو ًمٙمـ اعمٕمٜمٞملم ٓ أقمره  ذا قمٜمٝمؿ. يقضمد ٟم٤مس... ُمداظمٚم٦م:

  ١مٓء اعمٕمٜمٞمقن يٍمح سم٠مؾمنئٝمؿ أو شمٚمٛمٞم ٤ًمع اًمِمٞم :

 ... اًمرٍمي  ي٤م ؿمٞم و  ٜم٤مك ُمـ  ح سم٠مؾمنئٝمؿ.ُمداظمٚم٦م:
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يٙميييـ ٟم ييييـ أن ٟمٕميييره ُمييييـ اًميييذي  حو وُميييـ اًمييييذي ؿميييٌف ُمٍمييييح  اًمِميييٞم :

 سم٤مؾمٛمفو يٙمـع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ؾم١مازم سم٤مرك ام ومٞمؽ ُمزدوج اعمٗمٕمقل. اًمِمٞم :

ومٝمٛم٧م اعمرٙمٚمؿ واعمرٙمٚمؿ سمفو ًمٙمـ ٓ أقمٜمل أن... عمزوا اًمٕمٚمنءو ٓ  ُمداظمٚم٦م:

 أؾمرٓمٞمع أن أطمٙمؿ أٟمف ٓ يقضمد أطمد د يٖمٛمز اًمٕمٚمنء.

  ذا ومٝمٛمٜم٤مه. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿو  ذا... ُمداظمٚم٦م:

  ذا ومٝمٛمٜم٤مه. اًمِمٞم :

أُميييي٤م إؿمييييا٤مص اًمييييذيـ يرٝمٛمييييقن سميييي٠مسؿ عمييييزوا اًمٕمٚميييينء أو يٓمٕمٜمييييقا  ُمداظمٚميييي٦م:

 أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠ميت اؾمؿ اًمِمٞم  ؾمٗمر وىمد ي٠ميت... اًمٕمٚمنءو ومن... 

 ؾم١مازم سم٤مرك ام ومٞمؽ اعمٖمٛمقز ومٞمٝمؿ.اًمِمٞم :

 اًمٕمٚمنء اعمٖمٛمقز ومٞمٝمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م شمٕمٜمل أٟمف  ذا اعمٖمٛمقز ومٞمٝمؿ. اًمِمٞم :

  ١مٓء...  ؿ اًمذيـ ُيرٝمٛمقن.. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمس  ؿ اًمٖم٤مُمزون. اًمِمٞم :

 يرٝمٛمقن أسؿ  ؿ اًمٖم٤مُمزون. ُمداظمٚم٦م:
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 سؿ  ؿ اًمذيـ يٖمٛمزون.يرٝمٛمقن أ اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 واعمٖمٛمزون ُمـ  ؿع اًمِمٞم :

 ُم٤م ذم ذيمر اؾمنء ُمٕمٞمٜم٦م  اًمٕمٚمنء وم٘مط. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا آهت٤مم ٓ أصؾ ًمف إـملىم٤ًمع اًمِمٞم :

 أسمدًا ومٞمن أقمره قملىم٤مهتؿ .. سمٕمٚمنئٝمؿو أسمدًا ٓ أصؾ ًمف. ُمداظمٚم٦م:

 احلٛمد م. اًمِمٞم :

 ٟم٤ًم قم٤ٌمرات ؿمٞماٜم٤م بٛمؾ قمغم همػم حم٤مُمٚمٝم٤م.ًمٙمـ اًمٙمذب أطمٞم٤م ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿو  ذا سم٤مب واؾمع. اًمِمٞم :

ومٛميييـ  يييذا اًمٌييي٤مب يمٜمييي٧م...  يييذه اعمٛمٚمٙمييي٦مو وضمييي٤مء طميييدي٨م وًمٙميييـ د  ُمداظمٚمييي٦م:

أ ح سم٠مؾميينء ُمٕمٞمٜميي٦مو و ٜميي٤مك ُمييـ دمييد ؿ... وًمٙمييـ ٓ دمييد قمٜمييد ؿو  ٜميي٤مك ُمييـ 

ض أوهلييي٤م قميييغم قمٚمييينء قمٜميييدٟم٤مو وأٟمييي٤م ٓ أرييييد ؿ...  ييي١مٓءو طمريييك ىمٚمييي٧م... ذم سمٕمييي

اًمٌلد ظم٤مصي٦م ذم شميقٟمسو ضمتي٧م زيي٤مرة ُميـ شميقٟمس وا زائيرو ومرأيي٧م أٟمي٤مس ُميـ... 

 اًمٕمٚمنء وًمٙمـ رأي٧م ُمٜمٝمؿ اًمٕمج٥م.

 ...اًمِمٞم :

 ... يٖمٛمزون اًمٕمٚمنءو سم٤مًمٕمٙمس  ؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم ي٘مقًمقن...ُمداظمٚم٦م:
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اًمِميييييٞم  ؾميييييٚمنن واًمِميييييٞم  ؾميييييٗمر واًمِميييييٞم  قمييييي٤ميض وهميييييػم ؿو... ـمقييييييؾ ضميييييدًاو 

و أٟم٤م... اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز... ومٝمذا... ٓ وقملىمرٜم٤م سم٤معمِم٤مي  ىمقي٦م ضمدًا واحلٛمد م

 أصؾ ًمفو وقمغم ُمـ يدقمل أن ي ٧ٌم.

ـمٞمييييي٥مو اًمِميييييٞم  ؾميييييٚمنن ذيمرشميييييف ًٟمٗمييييي٤ًمو أٓ... ًمٚمجنقمييييي٤مت ذم يمرييييي٤مب  اًمِميييييٞم :

 اًمٖمرسم٤مء.. اًمٖمرسم٤مء أو... إمم ًظمرهو سمن اـمٚمٕمرف وىمرأشمف قمٚمٞمٝمؿ.

 وام ٓ أقمرهو أٟم٤م ٟم٤مىمِم٧م وؾم٠مًم٧م وًمٙمـ د أىمرأ  ذا اًمٙمر٤مب. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ىمرأشمف. اًمِمٞم :

أٟميي٤م ٓ... ُمييـ اًمٕمٚميينءو سمييؾ اًمييذي أقمٚمييؿ أٟمييف ًمييف شم٘مييدير ًمٕمٛمييقم اًمٕمٚميينء  ُمداظمٚميي٦م:

 زم  ق... وًمق أردت أن أؾمٛمل ًمًٛمٞم٧م: ٕٟمف ؾمٛمكاعمٕمرؼميـو 

... ٓ أقمييره ًمييف همٛمييزًا هليي١مٓء اًمٕمٚميينءو يٕمٜمييل ُميي لً ذيميير ُمييرة أن ـمٌٞمٌيي٤ًم... ىميي٤مم 

س سمٕميي٤مد... يقضمييد  ٜميي٤مك... وٓ وىمييرأ... ظمٓمٌيي٦م ُمٙمرقسميي٦م إمم... أو همػم يي٤مو  ييذا ًمييٞم

 ٟمجد  ١مٓء ُمٜمٝمؿ.

 ...اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

يمٚمٝم٤مو ـمٞم٥م أرضميق أن دمٞمٌٜمي٤م قميـ اًمًي١مال اعمقضميف إمم... أًميٞمس  ٜمي٤مك  اًمِمٞم :

 يملم ٓ يٕمٜمل سمف ؿماّم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم وإٟمن يٕمٜمل ـم٤مئٗم٦م أو مج٤مقم٦م أو.. أو.. إمم ًظمره.

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ومٛمـ يٕمٜملع اًمِمٞم :

شمٙمٚميؿ... ا نقمي٤مت...و وًمٙميـ ٓ سيرؿ سم٤معمًي٤مئؾ... وام  ق يٕمٜميل  ُمداظمٚم٦م:

 طمٞم٨م دمد ؿ...  ذا... 

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ام ي٤ٌمرك ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 وًمٙمـ أوًٓ... ذم وىمرٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ٓو  ذه ًمٞم٧ًم أوًٓ وٓ ًظمرًا. اًمِمٞم :

 ...  ذا.ُمداظمٚم٦م:

 شمٕمٚمٞمؼ...ـمٞم٥م ضمزاك ام ظمػمو ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٙمؿ  ذاو  ذا  اًمِمٞم :

 .. اًمٕمٚمنء ي٤م ؿمٞم .ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػمو قمغم يمؾ طم٤مل... وضمٝم٦م ٟمٔمري. اًمِمٞم :

 واسمـ ا قزي ر ف ام... اًم ٘ملءو ٓ ٥ْم أن ٟمٙمقن صم٘ملء.. ُمداظمٚم٦م:

 قمٞم٤مذًا سم٤ممو طم٤مؿم٤ميمؿو  ذا أوًٓ.. اًمِمٞم :

ٜميي٧م أُميي٤م صم٤مٟمٞميي٤ًم... سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ٓرشم٤ٌمـميي٤ميت وارشم٤ٌمـميي٤مت اًمِمييٞم  وًمٞمييد يميين سمٞم ُمداظمٚميي٦م:
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 ًمؽو ومٚمذًمؽ طمجزٟم٤م ومجرًا.

 ٓ. اًمِمٞم :

 ٓو ي٘مقًمقن  ٜم٤مك اًمْمٞمػ أؾمػمو أٟمرؿ أن أهى. اًمِمٞم :

 ... يٙمرم إهى... إهى.ُمداظمٚم٦م:

 إذا ىمٞمؾ ًمٙمؿ اٟمٍمومقا راؿمديـ شمٜمٍمومقنو أُم٤م أن ٓ. اًمِمٞم :

 ... أن ٟم٘مقل  ذه اعمؼمرات ٟمٚمرٛمس ُمٜمٙمؿ...ُمداظمٚم٦م:

 .أطمًٜم٧م أنو ضمزايمؿ ام ظمػم اًمِمٞم :

 إذًا: أؾمٛمع...

 ...ok... همدًاو  ذا... َير٤مج إمم ُم٤م ي٘مّمدون سمف إمم ُمداظمٚم٦م:

وأيْم٤ًم ًمٜم٤م ارشم٤ٌمـم٤مت ذم ُمقاقمٞميدو أٟمي٤م سم٤مًمٜمًي٦ٌم زم قمٜميدي ُمقاقمٞميد ذم  ok ق ومٞمف 

ُمٙمييي٦مو قمٜميييدي ُمقاقمٞميييد... ؾميييٞم٠ميت ُميييـ اًمريييي٤مضو قمٜميييد ؿ ؾميييٞم٠ميت ُميييـ اًمريييي٤مض ُميييـ 

 ـملب اًمٕمٚمؿ إمم ُمٙم٦م.

 يٕمٜمل ًمٞمس  ٜم٤مك جم٤مل... اًمِمٞم :

 وام صٕم٥مو يٕمٜمل اطمٜم٤م... ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييـ أول  ء... اًمِمييٞم  ُمِمييٖمقل ضمييدًاو وصم٤مٟمٞميي٤ًم أن  ٜميي٤مك واطمييد ُمييـ  ُمداظمٚميي٦م:

إظمقاٟمٜميي٤م ُمييـ أ ييؾ اًمٕم٘مٞمييدة ُمًييجقن أرسمييع ؾمييٜملمو إخ... ووقمييدوٟم٤م سميي٤مإلومراج قمٜمييف 

 ييييذه إييييي٤مم ود يٗمرضمييييقا قمٜمييييفو ومرٔميييي٤مومرت ا ٝمييييقد قمييييغم أٟمييييف إذا د فييييرج  ييييذا 
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 يذ ٌقا وومدًا... ُمٜمف. إؾمٌقع أن... اًمٕمٚمنء أن

... همي٤مزم قمٚمٞمٜمي٤مو وسمٞمي٤مشمٙمؿ... ُمي٤م يٚمر٘مٞمي٤من... ْي٥م أن شمٌ٘ميقا قمٜميدٟم٤م أي٤مُمي٤ًم اًمِمٞم :

طمرك أوًٓ... جم٤مًمًٜم٤م واؾمرٗم٤مدشمٜم٤م... ُمٕمٙمؿو ٓ سمد أن ٟمٜمٌٝمٙمؿ و... قمغم... قميغم 

 سمٕمض إرا  واًمٌلد وا ْم٤مر...

 ... ي٤م ؿمٞم ...ُمداظمٚم٦م:

ٚمؿ سمييف وضمٚمقؾمييٜم٤م ُمٕمييؽو أُميي٤م اًمِمييجر أىمييقل احلييؼ قمييغم ٟمٗميسيي... ٟمز رٜميي٤م سميين شمييرٙم

 واحلجر وم٘مد رأيٜم٤م ٤م ورأيٜم٤م أُم ٤مهل٤مو ورأيٜم٤م أُم ٤مهل٤م ذم سملدٟم٤م.

 ُمرك رأيرٛمق ٤م  ٜم٤مع اًمِمٞم :

 أٟم٤م ضمت٧م أيم ر ُمـ ُمرة. ُمداظمٚم٦م:

  ٦ًم وشمًٕملمع اًمِمٞم :

 ٦م.يٟمٕمؿو ُمـ ؾمر٦م وشمًٕملم  جر ُمداظمٚم٦م:

  ذه ٟمًجٚمٝم٤م قمٚمٞمؽو وأٟم٧م شمٕمرومٜم٤م ُمـ ىمٌؾ. اًمِمٞم :

  ٜم٤م أٟم٧م ي٤م ؿمٞم . د شمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 قم٤مم ؾمر٦م وشمًٕملم...

 إذا يمٜم٧م ذم ؾمقري٤م... اًمِمٞم :

 ... هل٤م قمذر... ًمٞمس جمٞمتل  ٜم٤م يٚمزُمٜمل... سم٤مًمٕمٙمسو... ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مرك ام ومٞمؽو سم٤مظمرّم٤مر أٓ يٛمٙمٜمٙمؿ أن تدوا ًمٜم٤م ذم اًمٙمرمع اًمِمٞم :
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أيمييرُمٙمؿ امو أٟميي٤م ًمييقٓ أٟمٜمييل ارشمٌٓميي٧م ًم٘مٚميي٧م ًمييؽ ييي٤م ؿمييٞم  يميين شمييرىو  ُمداظمٚميي٦م:

شمٌٓميييييي٧م سم٤معمقاقمٞمييييييد: ٕٟمٜميييييي٤م اشمٗم٘مٜميييييي٤م ُمييييييع اًمِمييييييٞم  ومرأيٜميييييي٤م طم٘مٞم٘ميييييي٦م اضمرٝمييييييدٟم٤م ًمٙمييييييـ ار

 فمروومؽ... ذم  ذا إُمر.

 أُم٤م فمروومٜم٤م ٟم ـ... اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ... ُمِم٤مريع ي٤م ؿمٞم  يم ػمة.ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

 أؾم٠مل ام أن يٛمد ذم قمٛمرك وي٤ٌمرك ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٚمٝمؿ ًُملم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟم يييـ يمييين شم٘مقًميييقن وًمٙميييـ أقمر٘ميييد أن ُميييـ واضمٌٜمييي٤م أيْمييي٤ًم آًمر٘مييي٤مء ُميييع  اًمِميييٞم :

 أُم ٤مًمٙمؿو  ذا ٟمٕمر٘مده ُمـ اًمقاضم٥م.

 أيمرُمٙمؿ ام. ُمداظمٚم٦م:

 اعمٝمؿ إذا يم٤من ًمٞمس قمٜمديمؿ جم٤مل ٕن تدوٟم٤م سم٠مي٤ممو... اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

هيٛميؽو ام ... ام هيديؽو...  ٜمي٤مو أن قميغم يميؾ طمي٤مل... شمْميٞمػ ٓ اًمِمٞم :
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 اعمًرٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤ممو قمًك أن يٙمقن ذًمؽ ىمري٤ًٌم.

... اًمِمٞم  وًمد أٟمؽ... ًمٚم ٩م وُمع ذًمؽ ىمٚمي٧م ٟميقر قميغم ٟميقرو ٟميذ ٥م ُمداظمٚم٦م:

 إًمٞمف أنو وم٢من ضم٤مء سم٤محل٩م اًمر٘مٞمٜم٤م ُمٕمف إن ؿم٤مء ام.

 ضمزاك ام ظمػمو أومْمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤مو وضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

ٟمييي٤مو احل٘مٞم٘مييي٦م أٟمييي٤م ىميييرأت ؿميييٞمت٤ًم ُميييـ  يييذا اًمٙميييلمو وأٟمييي٤م ومٜمٕميييقد إمم ُمييي٤م ذيميييره أظمق

أقمؽمه سم٠مٟمٜمل يم ػم اًمٜمًٞم٤منو أٟم٤م أطمٗمظ يٕمٜميل ُم يؾ  يذه اًمٙمٚمينت ًمٙميـ يٌ٘ميك أصمر ي٤م 

ذم ٟمٗميسييو ومٚميين ييي٠ميت ًظميير ُم ييؾ أظمقٟميي٤م أسمييق قمٌييد ام وي٘مييقل أٟميي٤م ىمييرأت يمييذا ويمييذا 

أصيييدىمف: ٕين أضميييد صيييدى يملُميييف ُم ٌرييي٤ًم ذم ذ ٜميييلو وم٠مٟمييي٤م قمٜميييدُم٤م ىميييرأت ُم يييؾ  يييذا 

ٙمييلم ؿمييٕمرت سميي٠من أوًمتييؽ اًمييذيـ يرٝمٛمييقن اًمرضمييؾ سميين أٟمييرؿ أؾمييٛمع سمييذًمؽ ُمٜمييلو اًم

و ق أٟميف هوري أي: أٟميف إظميقاينو أٟمي٤م أىميدم ًميف قميذرًا: ٕن  ي١مٓء اًميذيـ يّميٛمٝمؿ 

سمييين ؾميييٛمٕم٧م ًٟمٗمييي٤ًم ٓ يرٌييي٤مدر إمم أي ىمييي٤مرئ هليييذا اًمٙميييلم ُميييـ ضمٝمييي٦م ويٕميييره  ييي١مٓء 

اعم١مًميييػ يٕمٜميييل اًمٜمييي٤مس اعمٖمٛميييقز ذم... ُميييـ ضمٝمييي٦م أظميييرىو إٓ أٟميييف ي٘مٓميييع سمييي٠من  يييذا 

 يذاو  (7) ١مٓء اًمٜم٤مسو وم٠مود أيْمي٤ًم ًميق يمي٤من ُميـ اعمٛمٙميـ أن أًمر٘ميل ُميع إخ ؾميٚمنن

وٟمر٤ٌمطم٨م ذم سمٕميض يمٚمنشميف قميغم ويقء ُمي٤م اىمؽمطمي٧م سميف أٟمي٧م ًٟمٗمي٤ًم ضميزاك ام ظميػمًا: 

 ٕين أقمره ُمـ طمٞم٤ميت  ذه ىمّم٦م ىمقل اًم٘م٤مئؾ ىمديًن: وُم٤م ًوم٦م إظم٤ٌمر إٓ رواهت٤م.

سمرنمييييييٗمؽ إي٤مٟمييييي٤م وإمم دارٟمييييي٤مو وًميييييق يمييييي٤من  وًميييييذًمؽ أٟمييييي٤م هرت سميييييؽ ضميييييدًاو أوًٓ 

اًمٕمٙميييس ًمٙمييي٤من ذًميييؽ  يييق إومْميييؾ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم إزمو وًمٙميييـ ُمييي٤م يميييؾ ُمييي٤م يرٛمٜميييك اعميييرء 

                                                           

 .-طمٗمٔمف ام-أي: اًمِمٞم  ؾمٚمنن اًمٕمقدة (7)
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 يدريمف.

 ٓ برُمٜم٤م إضمر. ُمداظمٚم٦م:

ام يٌييي٤مرك ومٞميييؽو إضمييير طمّميييؾ إن ؿمييي٤مء امو هرت أوًٓ سم٘ميييدوُمؽو  اًمِميييٞم :

ر قميييغم صم٤مٟمٞمييي٤ًم سمٓمرطميييؽ هليييذا اًمٙمرييي٤مب واًمٜمٔمييير ومٞميييفو  يييذا هور قميييغم هور وطمٌيييق

 طمٌقر.

 ام ي٤ٌمرك ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ام َيٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

وىميييراءة اًمٙمرييي٤مب أن ًميييٞمس ُميييـ اًمًيييٝمؾ ًمٙميييـ يمييين ىمٚمٜمييي٤م ًٟمٗمييي٤ًم: أ يييؾ ُمٙمييي٦م أدرى 

 سمِمٕم٤ما٤م.

ًمٕمٚمؽ شمّمؾ إمم ُمقوع اًمٙملم اًمذي يم٤من يمن ي٘م٤مل أو يمن أعم ي٧م ومٞميف  ء 

 ومٕمدًمرفو يٙمـ أن شمدًمٜم٤م قمغم قم٤ٌمرة ًمر٘مري٥م اعمقوقع.

ُمٚمٛمييي  اًمٙميييلم ىمٞميييؾ إٟمٜميييل قمٜميييدُم٤م أبيييدث ومٝميييؿ ُميييـ سمٕميييض  ٟمٕميييؿو  يييق ُمداظمٚمييي٦م:

 طمدي ل أن  ٜم٤مك عمز ًمٚمٕمٚمنء.

أٟميي٤م ٓ هيٛمٜمييل  ييذاو هيٛمٜمييل ُميي٤م ىمٚميي٧م سمٗم٘مييف اًمقاىمييعو ُميي٤م ىمٞمٛمرييف ذم اًمنمييعو  اًمِمييٞم :

  ذا  ق.

سم٤مرك ام ومٞمؽو أٟم٤م ووٕم٧م ُم٘مدُم٦م... اًمٕمٚمنء وشم٘مدير اًمٕمٚمنء وٟم٘مٚم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ز.يملُم٤ًم ًمًنطم٦م اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤م
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 أٟم٤م... صم٤مٟمٞم٤ًم أٟمؽ شمٕمؽمه سمٗمْمؾ اًمٕمٚمنء. اًمِمٞم :

صمييؿ أيْميي٤ًم ذيمييرت يمييلم ًمٚمِمييٞم  اًمييذيـ يٓمٕمٜمييقن سميي٤مًمٕمٚمنءو و ييذه ٟم٘مٓميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 اقمرؼمهت٤م ،وري٦م ضمدًا إذا ؾمٛم رؿ زم.

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ىمٚم٧م ًُمؾ ُمـ يمؾ ىم٤مرئ أن يٕمل  ذه احل٘م٤مئؼ: ُمداظمٚم٦م:

 واًمٙملم ُمرشمٌط سمن... سم٤مإلضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م ؾم٠مًمرؿ قمٜمف.

 مجٞمؾ. اًمِمٞم :

أوًٓ: أن حلييقم اًمٕمٚميينء ُمًييٛمقُم٦مو وؾمييٜم٦م ام ذم ُمٜمر٘مّمييٝمؿ ُمٕمٚمقُميي٦مو  ُمداظمٚميي٦م:

وقمغم أوًمتؽ اًمذيـ يررٌٕمقن... ويٌ  يقن قميـ اعمٕم٤ميي٥م أن ير٘ميقا ام وسما٤مصي٦م ُمي٤م 

يرٕمٚمييؼ سمٕمٚميينء إُميي٦م وىميي٤مدة إضمٞميي٤ملو وأذيميير ؿ سميين ىم٤مًمييف اًمٕملُميي٦م ؾميينطم٦م ؿمييٞماٜم٤م 

سم٤مز ضمقاسمي٤ًم قميـ اهتي٤مم اًمٕمٚمينء سمي٠مسؿ ٓ يٗم٘مٝميقن  اًمٗم٤موؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد ام سمـ

اًمقاىمييع طمٞميي٨م ىميي٤مل: اًمقاضميي٥م قمييغم اعمًييٚمؿ أن َيٗمييظ ًمًيي٤مٟمف قميين ٓ يٜمٌٖمييل وأن ٓ 

يرٙمٚمؿ إٓ قمـ سمّمػمةو وم٤مًم٘مقل سمي٠من وملٟمي٤ًم د يٗم٘ميف اًمقاىميع  يذا َيري٤مج إمم قمٚميؿ وٓ 

ُميي٤م أن قمٚميؿ: طمرييك يًييرٓمٞمع احلٙميؿ سميي٠من وملٟميي٤ًم د يٗم٘ميف اًمقاىمييعو أ هي٘مقًميف إٓ ُمييـ قمٜمييد

ي٘ميييقل  يييذا ضمزاومييي٤ًم وَيٙميييؿ رأييييف قميييغم هميييػم دًمٞميييؾو ومٝميييذا ُمٜمٙمييير قمٔميييٞمؿ ٓ ْيييقزو 

واًمٕمٚمؿ سم٠من ص٤مطم٥م اًمٗمرقى د يٗم٘مف اًمقاىمع َيري٤مج إمم دًمٞميؾ وٓ يرًيٜمك ذًميؽ إٓ 

 سم٤مًمٕمٚمنء.

 ًمٙمـ  ذا اًمٙملم سم٤مرك ام ومٞمؽ ومٞمف همٛمز. اًمِمٞم :
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 ُم٤م  قع ُمداظمٚم٦م:

 أن  ٜم٤مك ٟم٤مس ُمـ يرٙمٚمؿ  ذا اًمٙملم. اًمِمٞم :

 أيمٞمد. ٚم٦م:ُمداظم

 ُمـ  ؿع اًمِمٞم :

  ٜم٤مك ذم اًم٤ًمطم٦م ؿم٤ٌمب. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ سمد أسؿ اؾمر٘مقا  ذا اًمٙملم ُمـ رأس. اًمِمٞم :

أٟميي٧م شمٕمرومٝميي٤م أو مج٤مقميي٤مت أٟميي٧م شمٕمٚمٛمٝميي٤مو ُميي٤م  ٦مىمييد يًيير٘مقٟمف ُمييـ ُمدرؾميي ُمداظمٚميي٦م:

 يٛمٜمع وضمقد  ذا إُمر ي٤م ؿمٞم .

ذم ٟم ـ ٓ ٟمٕمره أٟم٤مس يًرٕمٛمٚمقن وم٘مف اًمقاىمع أوًٓ ذم يمؾ طمٞم٤مشمٜمي٤م إٓ  اًمِمٞم :

 ييييذه أوٟميييي٦م إظمييييػمةو سم٤مًمريييي٤مزم ُمييييـ سميييي٤مب أومم ٓ ٟمٕمييييره ٟم٤مؾميييي٤ًم يرٝمٛمييييقن اًمٕمٚميييينء 

 قمٜمديمؿ سم٤م ٝمؾ سمٗم٘مف اًمقاىمعو ٓ ٟمٕمره  ذا أسمدًاو وًمذًمؽ أن...

 ...ي٤م ؿمٞم .ُمداظمٚم٦م:

ُمٕمٚمٞمشو أٟم٤م ًُمٜم٧م سمن ىمٚم٧مو ًمٙمٜمٜميل أووي  أن اًميذي شم٘مقًميف ٓ يٜمّمي٥م  اًمِمٞم :

ن ًمٗمٔم٦م اًمٗم٘مفو اًمٗم٘مف ذم اإلؾملم إمم يملم اعمدارسو يملم... اعمدارس ٓ يٕمرومق

ومْملً قمـ أن يٕمرومقا وم٘مف اًمقاىمعو  ذا شمٕمٌػم قمٍمي ُمٌردعو ىمد يٙمقن سمدقم٦م طمًٜم٦م 

 يمن ؾمٛمٕمرؿ ًٟمٗم٤ًم ُمـ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م ضم٤مُمٕم٦م... ُم٤مذا يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؾم٦ٌمع

 ...ُمداظمٚم٦م:
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أييقةو وىميد يٙميقن سمدقمي٦م ؾميٞمت٦مو اعمٝميؿ يميلم اًمِميٞم  أن  ٜمي٤م يٚمٛمي  سمي٠من  اًمِمٞم :

 ٝمٛمقن سمٕمض اعمِم٤مي  سم٤م ٝمؾ سم٤مًمقاىمع وأن  ذا ٓ ْقز أن ي٘م٤مل. ٜم٤مك أىمقاُم٤ًم ير

 ...ُمداظمٚم٦م:

إذًا: يقضميييد أن  ٜمييي٤مك ُميييـ ي٘ميييقل  يييذا اًمٙميييلمو ومٛميييـ  يييؿ  ييي١مٓءع إذا  اًمِميييٞم :

يميييي٤مٟمقا ـمٚمٌيييي٦م ُمييييدارسو  يييي١مٓء ٓ ي٘ميييي٤مل هلييييؿ...و ـمٚمٌيييي٦م اعمييييدارس ٓ يّمييييٚمقن وٓ 

ًمييٞمس ًمٗمٕمٚمٝمييؿ يّمييقُمقن رسميينو ىمييد يرشمٙمٌييقن اعمٜمٙمييراتو  يي١مٓء ٓ يٚمرٗميي٧م إًمييٞمٝمؿ و

سميييييؾ ًم٘ميييييقهلؿ وزٟمييييي٤ًم ييييييذيمر... ٓ سميييييد أن يٙميييييقن هليييييؿ صيييييقًم٦م وضمقًمييييي٦م قميييييغم سمٕميييييض 

إؿمييا٤مص سم ٞميي٨م أسييؿ ي ٘مييقن اييؿ ويرٚم٘مييقن ُمييٜمٝمؿ  ييذا اًم٘مييذه أو  ييذه اًمييرٝمؿو 

ومٞميير ٛمس ًمييف اًمِميي٤ٌمب ومٞم٘مقًمييقن ومييلن اًمٕميي٤مدو ٟمٕمييؿ  ييذا قميي٤مد ًمٙمييـ ًمييٞمس ًمييف ُمٕمروميي٦م 

٢مذًا وم٘مٝميييف اعميييدقمك ذم سمٗم٘ميييف اًمقاىميييعو وإذا يمييي٤من ًميييٞمس قمٜميييده ُمٕمرومييي٦م سمٗم٘ميييف اًمقاىميييعو ومييي

 اًمٙمر٤مب واًمًٜم٦م ٓ ىمٞمٛم٦م.. إمم ًظمره.

 يي١مٓء سمييي٤مرك ام ومٞميييؽو أٟمييي٧م ْييي٥م أن شمٙمقٟميييقا أقمٚميييؿ ايييؿ ُميييـ ٟم يييـ اًمٌٕمٞميييديـ 

 اًمذي ٟمر٤ًمئؾ ُمـ  ؿ  ١مٓءع وام ُم٤م ٟمدري.

ومررقضمف إٟمٔم٤مر إمم ُم ؾ أظمقٟم٤م  ذا ؾمٚمنن اًمذي يٖمٛمز ُميـ ىمٜمي٤مة ًميٞمس ؿمياص 

لم اعميييٜمٝم٩م وإٟمييين سمٛميييٜمٝم٩مو أفميييـ وإٟمييين أؿميييا٤مصو وًميييٞمس أؿميييا٤مص هميييػم ُمٕميييرووم

 سمٚمٖمٜمل أٟم٤م د أـمٚمع أن أظمقٟم٤م اًمديمرقر اًمرسمٞمع ًمف يمر٤مسم٦م ذم  ذا اعمج٤ملو أٟم٧م ىمرأشمفع

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ...ُمداظمٚم٦م:
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 ُم٤م ـمٚمع. ُمداظمٚم٦م: 

 ُم٤م ـمٚمعو ًمٙمـ ًمٞمس  ٜم٤مك  ء ـمٚمع. اًمِمٞم :

... ًميييييف يمرييييي٤مب اًمِميييييٞم  ـمٚمييييي٥م إي٘م٤موميييييفو اًمِميييييٞم  قمٌيييييد اًمٕمزييييييز وٟم يييييـ ُمداظمٚمييييي٦م:

 ٤مل ؾم٠مـمٚم٥م ُمـ اًمِمٞم  رسمٞمع أن يقىمػ  ذا اًمٙمر٤مب.ُمقضمقديـ ذم جمٚمس ىم

 ىمّمدي أٟم٤م ًمٞمس  ٜم٤مك  ء ذم اعمٞمدان ٟمنم سم٤مؾمٛمف سم٘مٚمٛمف ُمٓمٌقعع اًمِمٞم :

 ُمٓمٌقع طمدي ٤ًم ٓ ٟمٕمره. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يقضمد. اًمِمٞم :

 اذه اعمقاوٞمع ٓ ٟمٕمرهو ًمٙمـ اؾمٛم  زم ي٤م ؿمٞم ... ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ٞمييييؾ اًمٕمٚميييينء سمٗم٘مييييف اًمقاىمييييع ًمييييٞمس  ييييذا اًمٙمييييلم ييييي٤م ؿمييييٞم  سم٤مًمٜمًييي٦ٌم ًمرجٝم ُمداظمٚمييي٦م:

 ييي 7337ضمديييدًا... أٟميي٤م أذيمييره وأٟميي٤م ذم أومم صميي٤مٟمقيو يٕمٜمييل  ييذا اًمٙمييلم ىمٌييؾ قميي٤مم 

ىمٌؾ قمنم ؾمٜمقاتو أول ُم٤م ُمـ ام قمكم سم٤مهلداي٦م واؾمر٘مٛم٧مو يمٜم٤م ُمع ؿم٤ٌمب ملٝميؿ 

ٓ يٕمجيييٌٝمؿ ـمٚمييي٥م اًمٕمٚميييؿ اًمنميييقمل أول وميييؽمة طمٞمييي٤ميت ويم٤مٟمييي٧م ُميييدة صميييلث ؾميييٜمقات 

د ويمييذاو ًمييٞمس شمٌٚمٞمييغو ومٙميي٤مٟمقا يٕمٜمييل يرسمقٟمٜميي٤م قمييغم ُمٕمٝمييؿو... ويييدًمقٟم٤م قمييغم اعمًييج

اًمٜمِميييٞمد وقميييغم اًمرٛم ٞميييؾ وُمييي٤م ؿمييي٤مسمف... ومٙمٜمييي٤م يمٚمييين أردٟمييي٤م أن ٟم٘ميييقل قمٜميييدٟم٤م ُمِمييي٤ميمؾو 

يمٜم٤م...  ذا اًمٌمء وأٟم٤م أذيميره سمي٤مًمٜمص اًمقاطميد أن ئميؾ ذم أذين إمم وىمريل  يذاو 

يمٜميي٤م ٟم٘مييقلو ـمٞميي٥م قمٜمييدٟم٤م ُمًيي٤مئؾ ٟمريييد أن ٟمٓمرطمٝميي٤م قمييغم اًمِمييٞم  اسمييـ قم ٞمٛمييلم وقمييغم 

اسميـ سمي٤مزو ومٞم٠مشمٞمٜمي٤م ا يقاب أن  يي١مٓء ٓ يٗمٝمٛميقن اًمٕمٍميو ًميٞمس قمٜميد ؿ ومٝمييؿ  اًمِميٞم 
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سم٤مًمٕمٍميييي ُميييي ٚمن قمٜمييييدٟم٤م... ٟمًيييي٠مهلؿ... أقمييييرومٝمؿ سم٠مؾميييينئٝمؿو ًمٙمييييـ  يييي١مٓء... اًمٕميييي٤مم 

شمٖمٞمػم... يمٚمٝمؿ ي١مصمرون قمغم اًمِم٤ٌمبو اًمِمي٤ٌمب يًير٘مقن...و ُمْمي٧م إيي٤مم ُميـ ام 

. وم٠مشمييي٧م... ذم قميييز وضميييؾ قمٚمٞمٜمييي٤م... سميييفو ومٛمْمييي٧م إيييي٤مم وميييذ ٌٜم٤م ٟمٜم٤مصييي ٝمؿ ويمٜمييي٤م..

و 73و 78 ي ويم٤من أشم٤مين سمٕمد صلة اًمؽماوي و... اًمٕمنم إواظمرو 7373رُمْم٤من 

ومٙمٚمٛمٜمل ىمٚمي٧م ًميف إمم أييـ ؾميرذ ٥م يي٤م وميلنع ىمي٤مل: أٟمي٤م قمٜميدي سمروومي٤مت ت ٞمٚمٞمي٦م... 

ىمٚميي٧م ًمييف: ذم رُمْميي٤منو اشمييؼ ام ذم ٟمٗمًييؽو وذيمرشمييف سميي٤مم وظمقومرييف سميي٤ممو وٟم٘مٚميي٧م ًمييف 

و وا له ا ٤مري ومٞمفو وىمٚم٧م ًمف قميغم يميؾ ومر٤موى أ ؾ اًمٕمٚمؿ اًمرٛم ٞمؾ وُم٤م ت ٞمؾ

طم٤مل أٟمي٤م ؾم٠ميمِميػ إمم ؿميٞم ... اًمرٛم ٞميؾو ٕن اًمرٛم ٞميؾ ومٞميف... اًمِميٞم  اسميـ قم ٞمٛميلمو 

 اسمـ قم ٞمٛملم يٗمرل سمجقاز اًمرٛم ٞمؾ.

 أٟم٧م ىمٚم٧م أو  ق ىم٤ملع اًمِمٞم :

أٟمي٤م ىمٚمي٧م ًميفو ىمٚمي٧م ًميف ٟميذ ٥م إمم اسميـ قم ٞمٛميلم اؾمي٠مًمف و يق اًميذي ييرى  ُمداظمٚم٦م:

 او أٟم٤م أضمزم سم٠مٟمف ٓ ي١ميدك.ضمقاز اًمرٚمٛمٞمذ ذم إهمراىمؽ  ذ

 ُمع أٟمف ي٘مقل... اًمِمٞم :

ُمييييع أٟمييييف ي٘مييييقل سمجييييقازه وٓ يييييرى... ىميييي٤مل زم سميييي٤مًمٜمص اًمقاطمييييدو اسمييييـ  ُمداظمٚميييي٦م:

يًييييٛمك سمٗم٘مييييف اًمقاىمييييعو... أشميييي٧م ُميييي٤م قم ٞمٛميييلم ٓ يٕمييييره اًمقاىمييييعو  ييييذا ىمٌييييؾ أن ئمٝميييير 

أطمييييييداث أومٖم٤مٟمًيييييير٤منو أشمييييييك إًمٞمٜميييييي٤م ؿميييييي٤ٌمب أومٖم٤مٟمًيييييير٤من ُمييييييـ ُمدرؾميييييي٦م... وُمدرؾميييييي٦م 

ا يٚمٛمزون سم٤معمِمي٤مي و طمريك يٛمٙميـ اًمِميٞم  ييذيمر أٟميف يمي٤من ُميٜمٝمؿ وؤطمٙمٛمرٞم٤مرو صمؿ سمد

ُمـ يّمٕمد إمم اًمدور اًم ٤مًم٨م ذم اعمًجد احلرام ويٙمٗمر اسمـ سم٤مز واسمـ قم ٞمٛملم ذم 
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 وؾمط اعمًجد احلرام.

 ُمـ  قع اًمِمٞم :

 أظمر: يٙمٗمرون اسمـ سم٤مز واسمـ قم ٞمٛملم.

 يٕمٜمل.. اًمِمٞم :

 أظمر: ي٘مقًمقن أسؿ يمٗمرة.

 ي٘مقًمقن..يٕمٜمل إؿما٤مص اًمذيـ  اًمِمٞم :

أظمير: اًمييذيـ أشميقا ُمييـ أومٖم٤مٟمًير٤منو سم جيي٦م أسيؿ قمٛمييلء ًمٚمًيٚمٓم٦م وأسييؿ قمٛمييلء 

ًمٚم يي٤ميمؿو وأسيييؿ ٓ يٗم٘مٝميييقن اًمقاىمييع وٓ يٕمروميييقن اًمقاىميييع اًمييذي شمٕميييٞمش ومٞميييف إُمييي٦مو 

ومٝمذه اًمٗمرٜم٦م... ٓ يًرٓمٞمع أطمد أن يٜمّم٥م ٟمٗمًف أن يرّميدا ٤م أو أن ئمٝمير أٟميف يٚمٛميز 

ٌٝم٤م أُمييقر ىمديٛميي٦م وارشم٤ٌمـميي٤مت ىمديٛميي٦م ذم قمٚميينء ٓ يًييرٓمٞمع... ًمٙمٜمٝميي٤م ُمقضمييقدة ؾمييٌ

ِم٤ٌمب شمرٜم٤مىمؾ ذم اعمج٤مًمسو رؾمي٤مًم٦م اًمِميٞم  ُمٕمٜمقٟمي٦م  ٜمي٤م اًميم٤مٟم٧م... ًمٙمـ سم٘مٞم٧م ذم 

 ٟم ق شمرؿمٞمد اًمّم قةو ضمٞمد.

 ...اًمِمٞم :

اًمِمٞم  ٓ ف٤مـم٥م ومٞمٝم٤م ـمٚمٌي٦م اًمٕمٚميؿو أٟمي٤م ٓ أداوميع قميـ اًمِميٞم و اًمِميٞم   ُمداظمٚم٦م:

أٟمييرؿ وىمٕمييرؿ ذم ُمقضمييقد يييداومع قمييـ ٟمٗمًييفو ٓ ف٤مـميي٥م ومٞمٝميي٤م ـمٚمٌيي٦م اًمٕمٚمييؿ... ي٘مييقل 

 ذا... ي٘مقل أٟمرؿ ي٤م  ١مٓء اًمِم٤ٌمب شم٘مٕمقن ذم ُمزاًميؼ اشم٘ميقا ام ذم أٟمٗمًيٙمؿو أٟميرؿ 

شم٠مظمييذون ُمٜميي٤م ييي٤م ٟميي٤م  اًمٕمٛميير ًمعؾمييػ وييي٤م ؾمييٚمنن اًمٕمييقدة وييي٤م ؾمييٗمر احلييقازم وييي٤م 

قم٤ميض اًم٘مرينو أيم ير يي٤م شم٠مظميذون ُميـ إًمٌي٤مين وأيم ير يي٤م شم٠مظميذون ُميـ اسميـ سمي٤مزو 
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 ٓ شمٚمٛمييييزون ذم اًمٕمٚميييينء  يييي١مٓء  ييييؿ ىميييي٤مدة وٟم ييييـ ٟمييييرديمؿ وٟم٘مييييقل ًمٙمييييؿ اشم٘مييييقا ام

إضمٞمييي٤مل... وأٟمييي٤م ٓ أطمييي٥م أن أشمٙمٚميييؿ ذم وضميييف... أسميييق سميييدر أٟميييف ُمييي٤م ًميييف ُميييـ شمقضمٞمٝميييف 

ًمٚمِم٤ٌمب وىمقًمف هليؿ اًمزُميقا ريمي٤مب اًمٕمٚمينءو وإن ؿميت٧م أىميرأ إن ؾميٛم  ًميؽ اًمقىمي٧م 

أن شم٘ميييرأ ذم اًمٕمٚميييؿ ،ورة  قمٞمييي٦م دميييد يمٞميييػ أٟميييف طمييي٨م اًمِمييي٤ٌمب قميييغم ُمقاصيييٚم٦م 

 اًمٕمٚمؿ...

 ه ام ظمػم.ضمزا اًمِمٞم :

ُمييداظمؾ ًظميير : وٓ أىمييقل ذم وضمٝمييف ؿمييٞمت٤ًمو ضمٞمييدو ًمٙمييـ بّمييؾ ييي٤م أٟميي٤م ٟمٌٝميي٧م 

قمٚمٞميييف اًمِميييٞم  ٟمييي٤م  وىمٚمييي٧م ًميييف سمييي٤مًمٜمص اًمقاطميييد و يييذا اًمٙميييلم اًميييذي قميييغم أؾم٤مؾميييف 

شمؿ... قمغم... يمٜم٧م أٟم٤م ُمٖمْم٥م قمغم اًمِمٞم  ؾميٚمنن اًمٕميقدة... ٕٟميف ي٘ميع ذم أُميقر 

ق ٟمٞمرييف... سمٌٜم٤مٟمييفو سميين ْٕمييؾ اًمٜميي٤مس شم٠موهليي٤م سماييله ُميي٤م يريييده  ييقو ٟم ييـ ٟمٕمٚمييؿ صييد

يم٧ًٌم يدهو ومٝمق ُمع احلنس... اًمٌمء اًم ٤مين أن اًمِمٞم  ؾمٚمنن  ذه حم٤م،اشمف 

ًمٞم٧ًم ُمٙمرقسم٦م أصلًو  ل أ ـم٦م ُمّميقرةو واًمِميٞم  ؾميٚمنن ٓ ييدىمؼ ُم يؾ اًمِميٞم  

ٟميي٤م  ذم ُمًيي٠مًم٦م إظمييراج ُم ييؾ  ييذه إُمييقرو وأٟميي٤م أقمييره  ييذا اًمٌمييءو ًمييذًمؽ دمييد 

ُمييييييـ... اًمِمييييييٞم  ٟميييييي٤م و ٕن أصييييييٚمٝم٤م  أن... اًمِمييييييٞم  ؾمييييييٚمنن ذم يمرٞمٌيييييي٤مت أيم يييييير

حمييي٤م،ة وشمٓمٌيييع... أٟميييف يراضميييع ومٞمٝمييي٤م اًمٙميييرة سمٕميييد اًمٙميييرةو ٟمٔميييرًا عمِمييي٤مهمٚمف ويم يييرة 

 اًمقاومديـ قمٚمٞمف...

 ٜم٤م ي٘مقل ُمي لًو... ومتي٦م صم٤مًم ي٦م.. يي٤م قمٜمٞمي٧م سم٤مإلؾميلم اًمٕمٚمٛميل ومٝميل شميرٕمٚمؿ اًمًيٜم٦م 

ُمييييـ رواييييي٦م  ٤م ُمييييـ ؾميييي٘مٞمٛمٝم٤مو وبييييذر اًمٜميييي٤مسواحلييييدي٨مو شمِمييييرٖمؾ سمٌٞميييي٤من صيييي ٞم ٝم

ًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦مو وىمد يّم ٥م ذًمؽ ؿمٞمت٤ًم ُميـ ا ٗمي٤مء أو ويٕمػ إطم٤مدي٨م ا
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 اًمرٕمٌد أو اًمٖمٗمٚم٦م قمـ واىمع إُم٦م...

 ؿمٞمت٤ًم ظمٓم٠مل اًمِمٞم :

 يّم ٥م ذًمؽ  ء ُمـ ا ٗم٤مء... ُمداظمٚم٦م:

 ظمٓم٠م ُمٓمٌٕمل أو ًمٗمٔملع اًمِمٞم :

 ٓ ًمٗمٔمل. ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ا ٗم٤مء أو وٕمػ اًمرٕمٌد أو اًمٖمٗمٚم٦م قمـ واىمع إُم٦م وُم٤م يدسمر هل٤م.

 اًمٙمر٤مب عمـع ًمًٚمننع ذا  اًمِمٞم :

 ًمًٚمنن اًمٕمقدة. ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمننل  اًمِمٞم :

... أىميقل ًمٚمِميٞم و اًمِميٞم  ؾميٚمنن ٟم يـ ٟمٕمروميفو ًمٙميـ ٓ ٟمًيرٓمٞمع ٟم يـ ُمداظمٚم٦م:

أن ٟمييداومع قمٜمييف ٕٟمييف ي٘ميي٤مد سميين ظمٓميي٧م يييدهو ومٙمٞمييػ و ييق أن  ييق سمٜمٗمًييف يمريي٥م  ييذا 

 اًمٌمء.

 ـمٞم٥م ُم٤م راضمٕمرٛمقهع اًمِمٞم :

 ...أن ي٤م ؿمٞم  يمٜم٤م ٟمراضمع اًم٤ٌمىمل ُمداظمٚم٦م:

 إذا ؾمٛم رؿ زم ي٤م ؿمٞم ع ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :
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اًمِمٞم  ؾمٚمنن... إمم... ىمْمٞم٦م شم٘مقل أسؿ ي٘مقًمقن... وإظمقاينو وم٠مٟم٤م  ُمداظمٚم٦م:

أقمييره اًمِمييٞم  ؾمييٚمنن أٟمييف ًمييٞمس إظمييقاين وأيميي٤مد أطمٚمييػ قمييغم ذًمييؽو أقمييره اًمِمييٞم  

 ؾمٚمنن...

 ًمٞمس إظمقاٟمٞم٤ًم وٓ هوري٤ًم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. أطمٚمػ قمغم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ـ  ٜم٤مك أُمر وؾمط.ًمٙم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

و ذا اًمذي ٟمرضمق أن ٟمًرٗمٞمده ُمٜمٙمؿ ؾمٚم٤ًٌم يمن أرضمق أو إ٤ْمسم٤ًم إن يمي٤من  اًمِمٞم :

 يٙمقن ٟم ـ ًؾمٗملمو و ق:

ىمييد ٓ يٙمييقن إظمقاٟمٞميي٤ًم ًمٙمييـ يٙمييقن ُمٜمٝمجييف إظمقاٟمٞميي٤ًمو أوًٓ:  ييؾ أٟميي٧م شمٗمييرق ُمٕمييل 

 سملم إُمريـع أي ٓ يٙمقن إظمقاٟمٞم٤ًم وًمٙمـ يٙمقن ُمٜمٝمجف إظمقاٟمٞم٤ًم.

 يٜمٓمٌؼ  ذا قمغم ؿماص ُمـ إؿما٤مص. ُمداظمٚم٦م:

 سملم إُمريـع لاؾمٛم  زمو شمٗمرق ُمٕم اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ أومرق. ُمداظمٚم٦م:

وم٠مٟمي٧م سميي٤مرك ام ومٞميؽو إذا طمٚمٗمي٧م أٟمييف ًميٞمس إظمقاٟمٞمي٤ًم وًمًيي٧م ُمٙمٚمٗمي٤ًم سميي٠من  اًمِميٞم :

بٚمػ وٓ طم٤مضم٦م إمم ذًمؽو ًمٙمـ إُمر اعمٝمؿ  ق ًمٞمس أن يٙمقن إظمقاٟمٞم٤ًمو إُمير 

و ومٝمٜميي٤م أن اًمًييي١مال أٓ شمِميييٕمرون سمييي٠من ُمٜمٝمجيييف اعمٝمييؿ أن ٓ يٙميييقن ُمٜمٝمجيييف إظمقاٟمٞمييي٤مً 
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 إظمقاينع

 وام سم٢مـملق ٓ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ... سم٢مـملقو  ذه شمٗمًد قمٚمٞمٜم٤م.اًمِمٞم :

ٟمٕمييؿو ىمييد شمقضمييد ييي٤م ؿمييٞم  ُمًيي٤مئؾ يٗمٝمييؿ ُمٜمٝميي٤م أٟمييف... ُم ييؾ  ييذا اًمٙمييلم  ُمداظمٚميي٦م:

و يذا يملُميؽ ُمٝميؿ ضميدًا: ٕن  ف إظميقايناًمذي ىمرأ اًمِمٞم و ًمٙمـ  يؾ اًمِميٞم  ُمٜمٝمجي

 ٞم٦م ُمٜمٝم٩م وًمٞم٧ًم أؾمنء.اًم٘مْمٞم٦م ىمْم

  ذا  ق. اًمِمٞم :

 شمٖمػم إؾمنء وشمٌ٘مك اعمٜم٤م ٩م. ُمداظمٚم٦م:

ومٚمييذًمؽ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ أٟميي٧م ٓ شميير ٛمس يم ييػمًا ذم ىمقًمييؽ إين أطمٚمييػ  اًمِمييٞم :

سم٠مٟميييف ًميييٞمس إظمقاٟمٞمييي٤ًمو  يييذا ٓ يًيييرٗم٤مد ُمٜميييف ؿميييٞمت٤ًمو اعمٝميييؿ أن ٓ يٙميييقن ُمٜمٝمجيييف ُميييٜمٝم٩م 

ًمًي١مازمو وسم٤مًمري٤مزم أٟمي٧م  اإلظمقان اعمًٚمٛملمو وم٠مٟمي٤م أ،ب ًميؽ أن ُمي لً ُمقوي ٤مً 

 شمقو  زم اًمقاىمع اًمذي شمٚمٛمًف ُمـ أظمقٟم٤م ؾمٚمٞمنن أو ؾمٚمنن.

أٟمييي٤م أ،ب ًميييؽ أن ُمييي لً ُميييـ إظمقاٟمٜمييي٤م اًمًيييٚمٗمٞملمو أٟمييي٤م ُم ٚميييؽ أىمٓميييع سم٠مٟميييف ًميييٞمس 

إظمقاٟمٞمي٤ًم وًمٙميـ ُمٜمٝمجييف إظميقاين و يق ؾمييٚمٗمل وٓ أقمر٘ميد إٓ أٟميؽ شمٕمرومييف ضمٞميدًا و ييق 

 قمٌد اًمر ـ قمٌد ا ٤مًمؼو شمٕمرومفع

 أقمرومف. ُمداظمٚم٦م:

 يييذا شمٚمٛمٞميييذي ذم ا ٤مُمٕمييي٦م اإلؾميييلُمٞم٦مو وييييقم يمييي٤من يمييي٤من إظمقاٟمٞمييي٤ًم وإذا  اًمِميييٞم :
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صييي  اًمرٕمٌيييػم سم٠مٟميييف شمًيييٚمػ  ٜمييي٤مك ذم ا ٤مُمٕمييي٦مو ويمييي٤من ُميييـ ظميييػمة اًمِمييي٤ٌمب اًميييقاقملم 

 ًمٚمدروس وًمٚمٛمٜم٤م ٩م.. إمم ًظمره.

أٟميي٤م أىمييقل يميين شم٘مييقل أٟميي٧م ذم ؾمييٚمننو  ييذا ًمييٞمس إظمقاٟمٞميي٤ًمو ًمٙمييـ ُمٜمٝمجييف ُمييٜمٝم٩م 

 اإلظمقان اعمًٚمٛملمو يمٞمػ ذًمؽع

 :  ق بزب وشمٙمرؾو أٓ شمٕمرومقن  ذاعأوًٓ 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 قمٌد اًمر ـع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

مجٞمؾو  يذا اًمر يزب و يذا اًمرٙمريؾ ًميٞمس قميغم اعميٜمٝم٩م اًمًيٚمٗمل اًميذي  اًمِمٞم :

 ٟم ـ ٟمدقمقك إًمٞمفو أًمٞمس يمذًمؽع

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

إذًا: إن يميي٤من ؾمييٚمنن اعمٌ ييقث قمٜمييف أن ذم  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م وذم همػم يي٤م  اًمِمييٞم :

ٜمف إٟمف ًمٞمس إظمقاٟمٞم٤ًم وٟم يـ صي٤مدىمقنو ًمٙميـ ذًميؽ ٓ فرضميف قميـ أن يٙميقن ٟم٘مقل قم

ُمٜمٝمجف ُمٜمٝمج٤ًم إظمقاٟمٞم٤ًمو  ٜم٤م احلذر أن أٟمف  يق ًميٞمس إظمقاٟمٞمي٤ًمو ًمٙميـ ُمٜمٝمجيف ُميٜمٝم٩م 

اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو أٟميي٤م أؾميي٠مل أن:  ييؾ شمِمييٕمرون ُمٜمييف سم٠مٟمييف يٙمرييؾ اًمٜميي٤مسو يٙمرييؾ 

وأصيي ٤ماؿ.. اًمِميي٤ٌمبو وَيٛمًييٝمؿ ُميي ٚمن َيٛمييس اإلظمييقان اعمًييٚمٛمقن أقمييقاسؿ 

إمم ًظميييرهو ىمٚمييي٧م ذم ا ٚمًييي٦م اًمًييي٤مسم٘م٦م سمييي٠من ُميييٜمٝم٩م اإلظميييقان يمريييؾ صميييؿ صم٘ميييػ صميييؿ ٓ 

 ءو ًمييٞمس  ٜمييي٤مك إٓ اًمرٙمرييؾ إقمٛميييكو ٓ صم٘م٤مومييي٦م وٓ  ءو سمييدًمٞمؾ يٙمييي٤مد يٛم ييي 
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ىميرن ُمييـ اًمزُميي٤من قمييغم اإلظمييقان اعمًيٚمٛملم ذم خمرٚمييػ اًمٌٚمييدان و ييؿ قمييغم اًمٜمٔميي٤مم 

ؿو ومٝميؿ ٓ ير٘ميدُمقن ٓ اًمٕمًٙمري ُمٙم٤مٟمؽ راوح: ٕن ُمٜمٝمجٝمؿ  ٙميذا ييقطمل إًميٞمٝم

قمٚميييًن ٓ قم٘مٞميييدة ٓ ؾميييٚمقيم٤ًم يمييين  يييؿ ت٤مُمييي٤ًمو ٓ يٛمٙميييـ أن دميييد أظمييي٤ًم ُميييـ اإلظميييقان 

اعمًٚمٛملم يٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م فم٤م رًا قمغم إىمؾو دمد أطمد ؿ يرِمٌف سم ًـ اًمٌٜمي٤مو 

ي٠مظمذ ُمـ حلٞمريف وْٕمٚمٝمي٤م يمين ي٘ميقل سمٕميض اًمٗم٘مٝمي٤مء احلٜمٗمٞمي٦م ذم يمري٤مب إطمٜمي٤مهو 

رسميي٦مو ومٝمييؿ هيرٛمييقن سم٤مٓىمرييداء سم ًييـ اًمٌٜميي٤م وًمييٞمس ذم يميين يٗمٕمييؾ إقميي٤مضمؿ أو اعمٖم٤م

 سم٤مهلؿ آىمرداء سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمف اًمّملة واًمًلم.

أن  ييؾ  ٜميي٤مك  ء ُمييـ  ييذا اًمرٙمرييؾ و ييذا اًمرجٛمٞمييع ًمٚمِميي٤ٌمبو  ييذا وىمييع ذم 

اًمٙمقيييي٧م ىمٌيييؾ أن شم٘ميييع اًمقاىمٕمييي٦م قمٚميييٞمٝمؿو وم٤مٟمِميييٖمؾ قمٌيييد اًمييير ـ وُميييـ طمقًميييف قميييـ 

ٝمؿ شمرسمٞم٦م إؾملُمٞم٦مو سم٥ًٌم  ذا اًمر زب شم ٘مٞمػ ا نقم٦م وقمـ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وقمـ شمرسمٞمر

 و ذا اًمرٙمرؾ...

شمًييٛمٕمقن أن اعمِمييٙمٚم٦م اًمرييل بييزن ىمٚميي٥م يمييؾ ُمًييٚمؿ ُميي٤م وىمييع ذم إظمقاٟمٜميي٤م ذم 

ا زائرو إظمقاٟمٜم٤م ذم ا زائر قمٜمد ؿ  ٤مس ُم ؾ اإلظمقان اعمًٚمٛملمو ًمٙمـ ًمٞمس 

قمٜمد ؿ أسميدًا صم٘ميػ صميؿ يمريؾو وإٟمين يمرٚميقا مجٕميقا طميقهلؿ ُملييلمو ًمٙميـ أيم ير ؿ ٓ 

نو أيم ر ؿ ٓ يٕمٚمٛمقن إٓ  ذه احلرارة اًمِم٤ٌمب ٟمريد ٤م دوًم٦م ُمًيٚمٛم٦مو وُميـ يٗم٘مٝمق

 اؾمرٕمجؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواٟمف اسمركم سم رُم٤مٟمف يمن شمٕمٚمٛمقن.

وم٢مذًا: سم٤مرك ام ومٞمٙمؿ ًمٞمس ُمـ اًمييوري أن ٟمٜميزه اإلٟمًي٤منو إٟمًي٤مٟم٤ًم ُمي٤م سمِماّميف 

أن يٙميييقن إظمقاٟمٞمييي٤ًم ًمٙميييـ اعمٝميييؿ أن ٟمٜمز يييف ُميييـ أن يٙميييقن ُمٜمٝمجيييف ُميييٜمٝم٩م اإلظميييقان 

ٚمٛملمو اإلظمقان اعمًٚمٛمقن رؤوؾمٝمؿ ٓ دمد ومٞمٝمؿ ؾمٚمٗمٞم٤ًم يمين ىمٚمي٧م ًميؽ قميـ اعمً
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قمّم٤ممو  ق ؾمٚمٗمل ذم قم٘مٞمدشمف ًمٙمـ ٓ ييدقمقو سمٞميٜمن ٟم يـ ٟمٕميره قميـ ؾميٚمنن ويميؾ 

اإلظميييقان  ٜمييي٤مك أسيييؿ ُمييي٤م ؿمييي٤مء ام ييييدقمقن إمم اًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م وُميييٜمٝم٩م اًمًيييٚمػ 

ؾ اًمّمييي٤مًم و ًمٙميييـ إذا شمنيييب إًميييٞمٝمؿ ُميييٜمٝم٩م اإلظميييقان اعمًيييٚمٛملم ُميييـ طمٞمييي٨م اًمرٙمرٞمييي

واًمرجٛمٞمعو وم ٞمٜمتذ يمؼم قمغم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل وأٟمف ؾمٞمّمٌ  ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًٞم٤ًمو وم٠مٟم٤م أرضمق 

أن أن أومٝمؿ ُمٜمٙمؿ أن يٙمقن ا قاب ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمقاىمع اًمرضمؾ أٟمف طمريك ذم ُمٜمٝمجيفو 

ومٝمييق ٓ يٙمرييؾ اًمِميي٤ٌمب وٓ ْٛمٕمٝمييؿو وإٟميين ييي ٘مٗمٝمؿ ويٕمٚمٛمٝمييؿ يميين  ييق اًمقاضميي٥م 

 قمغم يمؾ داقمٞم٦م.

ٚمنن أٟمييف ًمييٞمس إظمقاٟمٞميي٤ًم وٓ ُمٜمٝمجييف ُمييٜمٝم٩م اًمييذي أقمرومييف قمييـ اًمِمييٞم  ؾميي ُمداظمٚميي٦م:

اإلظمقانو سمؾ إٟمف ُمٜمٝمجف طم٥ًم قمٚمٛمل ُمٜمٝم٩م اًمًٜم٦م وا نقم٦م وُمٜمٝم٩م ؾميٚمػ  يذه 

إُم٦م ذم شمٕمٚمٞمٛمف وقمٚمٛمفو واًمذي أقمرومف ي٤م ؿمٞم  وًظمر ظمؼم سمٚمٖمف اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز 

وأقمٓميي٤مه إذن أٟمييف ؾمييٞمٌدأ وأٟمِميي٠م ُميي٤م يًييٛمك سمٛمًيي٤مسم٘م٦م حلٗمييظ اًمًييٜم٦م قمييغم همييرار طمٗمييظ 

وواومؼ اًمِمٞم  قمٌد اًمٕمزيز سمذًمؽو وقمٜمده قميدد ُميـ ـمٚمٌريف َيٗمٔميقن اًم٘مرًن اًمٙمريؿ 

اًمّميي ٞم لمو وقمٜمييده ؾمييٌٕم٦م دروس ذم إؾمييٌقع أهمٚمٌٝميي٤م ذم احلييدي٨م وذم اًمًييٜم٦مو 

أهمٚمٌٝميي٤م وًمييٞمس قمٜمييده درؾميي٤ًم قم٤مُميي٤ًم إٓ درؾميي٤ًم واطمييدًا ذم إؾمييٌقع و ييق درس شمروٟمييف 

 وشمًٛمٕمقن أ ـمرف ومٞمف.

 ق ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلظمقانو  يذا ُمي٤م وم٢مذًا: أىمقل اًمِمٞم  ؾمٚمنن ٓ اٟمرنء وٓ ُمٜمٝمج٤ًم 

 أقمرومف قمٜمف.

 ًمٙمـ  ذه اًمٙمٚمنت ٓ شمٚمر٘مل. اًمِمٞم :
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 ٜمييي٤م يييي٤م ؿميييٞم و  ٜمييي٤م أٟمييي٤م ىمٚمييي٧م ىمٌيييؾ ىمٚمٞميييؾ  يييذا قمٜميييفو واًمًييي٥ٌم أٟميييف شم٘ميييع  ُمداظمٚمييي٦م:

أظمٓميي٤مءو أٟميي٤م ىمٚميي٧م أٟمٜمييل ُمر٠ميمييد أٟمييف ًمييق ٟم٤مىمِميي٧م اًمِمييٞم  ؾمييٚمنن ًمٌييلم وضمٝميي٦م ٟمٔمييره ومٞمييف 

 ٓشمْم  ًمٜم٤م همػم ُم٤م ومٝمٛمٜم٤م ُمٜمف.

 (  00:  52: 43/  600) اهلدى والنور /  
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 حْل فكُ الْاقع

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمر اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرةو شمْم٤مرسم٧م قمٜمدٟم٤م إظم٤ٌمر طمقل ا له اًمذي 

ٟمِم٥م سميلم إظمقاٟمٜمي٤م اًمًيٚمٗمٞملم ظمّمقصي٤ًمو  يؾ ٟمًيرٓمٞمع أن ٟمٗمٝميؿ ُميٜمٙمؿ ُمي٤م  يل ٟم٘مٓمي٦م 

 ا لهع وأ ؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م.

 وام ٟمًٛمع ُمـ اًمِمٞم  وًمٞمد أومْمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ا إومْمؾ ُمٜمٙمن يمٚمٞمٙمن.وأومْمؾ ُمـ  ذ اًمِمٞم :

 ا ٛمع سملم... ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ول سم٠مقمٚمؿ ُمـ اًم٤ًمئؾ.١مُم٤م اعمً ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ي٤م ؿمٞم . اًمِمٞم :

 طم٘مٞم٘م٦م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

  ذه ًمٞمس... اًمِمٞم :

ُمييييـ  ييييذا اًمٌيييي٤مب ٓ أىمييييقل.. أٟميييي٤م ٓ أدري ُميييي٤م ذم اًمرؾميييي٤مًم٦م إمم أنو  ُمداظمٚميييي٦م:

 .وًمذًمؽ أومْمؾ اًمِمٞم  وًمٞمد أن يرٙمٚمؿ
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 وأٟم٧مع اًمِمٞم :

ىميد أظمؼمشميؽ ُميـ ىمٌيؾ طمّميؾ أن ا يله يٙمي٤مد يٙميقن ظميله ضمزئيل  ُمداظمٚم٦م:

ذم و ًمٞم٧ًم اعم٠ًمًم٦م ذم ُمٜم ك ذم  ءو ذم شم٘مديؿ أوًمقي٤متو ًمٞمس ًمف و٤مسمطو ُم٤م 

ٜمَآُن ﴿اؾمرٓمٕمٜم٤م أن ٟمّمؾ إمم و٤مسمط ُمٕملم ذم  يذاو يٕمٜميل ُميٜمٝم٩م:  ِرَُمٜم ُٙمْؿ ؿمَي ْي َْ َوٓ 

ٓ  شَمْٕمِدًُمقا اقْمدِ  و هميػم ُمقضميقد.. اًمٕميدل [4]المائددة:﴾ًُمقا ُ َق َأىْمَرُب ًمِٚمر ْ٘مَقىىَمْقٍم قَمغَم َأ

 واإلٟمّم٤مه.

 يييذه ًومييي٦م ُمقضميييقدة ُميييع إؾميييػو ٟم يييـ ٟم٘ميييقل أن اًم٘مْميييٞم٦م اًمٞميييقم اًمٕمييي٤مد  اًمِميييٞم :

اإلؾملُمل سم ٤مضم٦م إمم شمّمٗمٞم٦م وشمرسمٞم٦مو اًمرّمٗمٞم٦م يقضمد  ء ُمـ ا ٝمد اًمٙمٌيػم ُميـ 

ق اإلؾميييلُمٞم٦م ُميييع خمرٚميييػ اًمٕمٚمييينء ذم خمرٚميييػ اًميييٌلدو ًمٙميييـ شمرسمٞمييي٦م قميييغم إظميييل

إؾميػ ُمٗم٘ميقدة ُميـ أيم ير اعمًيٚمٛملم اًمٓمٞمٌيلم ومْميلً قميـ هميػم ؿو ًمٙميـ أٟمي٤م أشمّمييقر 

أن اًمقصقل إمم قمدم اًمٕمدل ٓ سمد أن يٙمقن شم٘مدُمف أؾم٤ٌمب أظمرىو وم٘مد ٟميرى ُمي لً 

همٚمقًا ُمـ ـم٤مئٗم٦م ذم ىمْمٞم٦م ُم٤مو ي٘م٤مسمؾ  ذا اًمٖمٚمق ُمـ ـم٤مئٗم٦م أظمرى سمٖمٚمق ًظمر ُمٕم٤ميمس 

 ًم٥ًٌمو وم٠مٟمرؿ ُم٤م قمٜمديمؿ  ء وصٚمرؿ إًمٞمف.ًمفو ومٝمذا ي٤م ي٤ًمقمدٟم٤م أن ٟمٙمرِمػ ا

سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م فّمٜمل أشمٙمٚمؿ قمـ ٟمٗميسو وأيْم٤ًم طمرك ؾمٛمٕم٧م  ذا ُمـ  ُمداظمٚم٦م:

سمٕميييض اإلظميييقةو ًمٙميييـ ًمٕميييكم إذا بيييدصم٧م أُم يييؾ ٟمٗميسيييو طمريييك ٓ أيميييقن ذم ظمٓميييرو 

ٕٟمٜمييل د أومٝمييؿ احل٘مٞم٘ميي٦م أن  ٜميي٤مك ظمييله يًيير ؼ  ييذه اًمْمييج٦مو د أشمٙمٚمييؿ سمٙمٚمٛميي٦م 

٧م ٟمٗميسيي سم٤مًمًييٙمقت ومٚمييؿ أرد إـملىميي٤ًم وداومٕميي٧مو واطمييدة ذم  ييذا اعمقوييقعو أًمزُميي

وىمٚمييي٧م إٟمٜميييل أقميييره سمٕميييض  ييي١مٓء اًميييذيـ شمٙمٚمٛميييقاو وام ًميييق ىم٤مسمٚمريييف ًم٘مٌٚمييي٧م رأؾميييف: 

 ٕٟمٜمل ٓ أقمره قمٜمف إٓ ا ػم.
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 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

و،سمي٧م ُم ي٤مًٓ ًميؽ سم٤مًمِميٞم  رسمٞميعو وم٘مٚمي٧م اًم٘مْميٞم٦م  ٙميذاو وًميذًمؽ أٟمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمزيييزو ُمٕمييروه يمييل ُمييل وصييٚم٧م  ُمٚمييزم ٟمٗميسيي طمرييك عميي٤م صييدر سمٞميي٤من اًمِمييٞم  قمٌييد

 ًمٙمؿ اًمنميط.

قمكم طمًـ: أطمًـ ُمـ شمٙمٚمؿ ذم  ح سمٞم٤من اًمِمٞم  اسمـ سم٤مز  يق أظمقٟمي٤م أسميق سميدر 

ضمزاه ام ظمػمو أٟمي٤م ؾميٛمٕم٧م أيم ير ُميـ واطميدو رأيي٧م أٟميف ُميـ شمٙمٚميؿ أطمًيـ  ء  يق 

 يملم أظمقٟم٤م أسمق سمدر.

وًمييذًمؽ اًمرزُميي٧م اييذا اًمٌمييءو ويمٜميي٧م أتٜمييك ُمييـ اإلظمييقة وسمٕمْمييٝمؿ  ُمداظمٚميي٦م:

ن زمو وأٟميي٤م ُمقضمييقد ؾمييٝمؾ اعمقاصييلت سمٞمٜمٜميي٤م واعمٜم٤مصيي ٦م وإن يميي٤من أٟميي٤م ظمٓميي٠م إظمييقا

 ٟم ـ ُمرٗم٘مقن قمغم إصؾو وُمرٗم٘مقن قمغم اعمٜمٝم٩م.

 ...اًمِمٞم :

وًمٜمٗمرض ضمدًٓ أٟمف طمّمؾ ظمٓم٠م ذم اًمرٓمٌٞمؼ ُمي لًو ٟمجٚميس وٟمرٜمي٤مىمشو  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ي٠ًمم سمٕمْمٜم٤م ُمـ سمٕمض.

  ذا  ق اًمقاضم٥م. اًمِمٞم :

 د َيدث  ء ُمـ ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

وًمييذًمؽ رأييي٧م أن أًمرييزم سميي٠من ٓ أشمٙمٚمييؿ وٓ أرد وٓ أٟميي٤مىمشو وضميي٤مءين  ٚميي٦م:ُمداظم

قمدد ُمـ اًمٓملب يٓمٚمٌقن اًمدظمقل ذم اعمٜم٤مىمِم٦مو وىمٚم٧م ٓ ي٤م إظمقة ًمٕمؾ  يذه ومرٜمي٦م 

 هل٤م فمروومٝم٤م وأؾم٤ٌما٤م شمزول قمٜمدُم٤م شمرْم  اًمرؤي٦م هل١مٓء اإلظمقة سم٢مذن ام.
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 مجٞمؾ. اًمِمٞم :

ِميٙمٚم٦م و يق ُمي٤م طميدث ذم وأٟمرؿ ٓ فٗميك قمٚميٞمٙمؿ ضميزء ُميـ ؾمي٥ٌم اعم ُمداظمٚم٦م:

اًمٕميي٤مم اعميي٤م و وأٟميي٤م يييـ بييدث ذم اًم٘مْمييٞم٦م ورسميين.. اًمنميييط وصييؾ إًمييٞمٙمؿ أو 

سمٕمييض إ ـميي٦مو ومييرسمن سمٕمْمييٝم٤م قمييغم همييػم طم٘مٞم٘مرييفو رسميين  ٜميي٤مك سمٕمييض اإلظمييقة إمم 

همييػم ذًمييؽو وم٠مريييد  ييذا ٕين د أومٝمييؿ ظمييله ضمييق ري يًييرٓمٞمع اإلٟمًيي٤من أٟمييف ي٘مييقل 

ومٞمييف وُميي٤م ومٞمييفو وم٠مٟميي٤م شمقوم٘ميي٧مو و ييذا ُميي٤م  ومٕمييلً أٟميي٤م أظمٓميي٠مت أشمراضمييع قمٜمييفو ويمٚمٝميي٤م يمييلم

 ؾمٛمٕمرف أيْم٤ًم ُمـ همػمي ذم  ذا ا ٤مٟم٥م ُمـ اعمِم٤مئ . ٟمٕمؿ.

واظمرٚمٗمييي٧م ومٞمٝمييي٤م وضميييقه اًمٜمٔميييرو  يييذا ُمييي٤م  وا يييله ذم ُمًييي٠مًم٦م قمروييي٧م اًمِميييٞم :

يقضمييد ومجييقة سمييلم اعمرٛمًييٙملم سميي٤معمٜمٝم٩م اًمقاطمييد ُمييٜمٝم٩م اًمٙمريي٤مب واًمًييٜم٦م وقمييغم ُميي٤م 

٠مومم سمٜم٤م أن ٟمارٚمػو ُم٤م يّميؾ يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًم : ٕن اًمّم ٤مسم٦م اظمرٚمٗمقا وم

 إُمر ًمٚمِم٘م٤مق واًمرٝمجؿ ورسمن اهت٤مم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمضو  ذه اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى.

وُمـ إؾم٤ٌمب ي٤م ؿمٞماٜم٤م اًمرل ؾمٛمٕمرٝم٤م ي٤م يٜم٘مؾ زم أن  ٜم٤مك ومٝميؿ ذم  ُمداظمٚم٦م:

أصييؾ اًم٘مْمييٞم٦م اهتيي٤مم أن  ييذه اًمٗمتيي٦م وأن ومييلن وومييلن ُمييـ  ييذه اًمٗمتيي٦مو و ييذا أىمييقل: 

 أصيؾ ًميفو وطمريك ىمٚمي٧م ًميق شمرييدون أن ٟمجٚميس ُميع  ٤مشمقا سمر ي٤مٟمٙمؿو  يذا اًمٙميلم ٓ

ٜميي٤م اعمقصمييقىملم ئأومْمييؾ ُمييـ أضمٚمييس ُمٕمييف أي واطمييد ُمييـ قمٚمن ٤مُمِميي٤مفٜم٤م وإن يمٜميي٧م أٟميي

 ويمٚمٝمؿ ُمقصمقىمقن سم٢مذن ام ٟمجٚمس ُمٕمفو وُمـ ُمـ وام ذيمرت ذيمرشمٙمؿ أٟمرؿ.

  ذا  ق احلؼ. اًمِمٞم :

ىمٚمييي٧م أضمٚميييس ُميييع اًمِميييٞم و وًمٞم٘ميييؾ يمٚمٛمريييف اًمٗم٤مصيييٚم٦م ذم  يييذه اًم٘مْميييٞم٦مو  ُمداظمٚمييي٦م:
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 أطمٞم٤مٟم٤ًم  ٜم٤مك ظمٓم٠م ذم ُمٜمِم٠م اعمِمٙمٚم٦م... ًمٙمـ

 و ق يمذًمؽ. اًمِمٞم :

ٟمٕميؿو ومي٢مذا زال إصيؾ زال اًمٗميرع ومٝميق ٟمِمي٠م قمٜميفو أىميقل إصيؾ أصيؾ  ُمداظمٚم٦م:

اًم٘مْمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ظمٓم٠مو وُم٤م سمٜمل قمغم ظمٓم٠م يرٗمرع قمٜميف ا ٓمي٠م يي٤م ؿميٞماٜم٤مو  يذا  يق 

ن ضم٤مٟم٥م اعمقوقع وًمذًمؽ رأي٧م ىمٚم٧م رسمن ُم٤م ُمر ُمـ أطمداث ذم اًمٗمرٜم٦مو وشمٕمرومق

 اًمٗمرـ  ٜم٤مك ُمـ يدظمؾ سملم اًمّم ٤مسم٦م ذم ا ٛمؾ وصٗملم ُمـ... دظمؾ... 

 يّمٓم٤مدون ذم اعم٤مء اًمٕمٙمر. اًمِمٞم :

و ذا ُم٤م أشمّمقره أن سمدا زم أشمٚمٛمس أن  ٜم٤مك ومت٦م صم٤مًم ٦م هلي٤م ُمٙم٤مؾمي٥م  ُمداظمٚم٦م:

 وهل٤م ُمّم٤مًم .

 ام أيمؼمو ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

و وأٟمي٤م واصميؼ ويمٚمٛم٦م احلؼ إذا ىم٤مهل٤م اإلٟم٤ًمن ىميد يٙميقن هلي٤م صمٛميـ أطمٞم٤مٟمي٤مً  ُمداظمٚم٦م:

سم٢مذن ام أن احلؼ ؾمٞمرْم و و ١مٓء إن ؿم٤مء ام ومٞمٝمؿ ُميـ  يق ؾميػمضمع إمم احليؼو 

و ًمييٞمس وم٘مييط اًمرضمييقع إمم احلييؼو اًمٖمٞميي٥موام ُمييـ دًمٜمييل إمم طمييؼ ؾميي٠مدقمق ًمييف سمٔمٝميير 

ومٝمذا أُمر ُمًٚمؿ سمف واحلٛمد مو وًمٙميـ ُميع ذًميؽ ؾميٞمٔمؾ ييدقمق ًميف ذم فمٝمير اًمٖمٞمي٥مو 

شمٕمييي٤ممم و يييق قميييغم  يييذا ا ٓمييي٠م وم٘مْميييٞم٦م ٕٟميييف دًميييف قميييغم ظمٓمييي٠مو ًميييق ًم٘ميييل ام ؾميييٌ ٤مٟمف 

 أظمرى.

 يييذا ُمٚمايييص ُمييي٤م أومٝمٛميييف ُميييـ اعمقويييقع أُمييي٤م شمٗم٤مصيييٞمٚمف أُمييي٤م ُملسمًييي٤مشمف ُمييي٤م قمٜميييدي 

 طم٘مٞم٘م٦مو وًمذًمؽ أٟم٤م أن... قمغم ٓ  ء.
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 وام ُمِمٙمٚم٦م  ذه. اًمِمٞم :

 .. قمغم ٓ  ء.ُمداظمٚم٦م:

ٟم ـ يمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمٜم٤م ؾمٜمًرٗمٞمد ُمـ أ ؾ ُمٙم٦مو وٟم ـ سمٕمٞمدون ٟمٕمرٛمد قمغم  اًمِمٞم :

 ٤م يٙمٗمل  ذا أسمدًا.إ ـم٦م ُم

طمرك إ ـم٦م ي٤م ؿمٞماٜم٤مو  ٜم٤مك ُم لً ُملطمٔم٦م أٟم٤م أقمٓمل ُم ٤مل ٟمٛميقذج  ُمداظمٚم٦م:

 واطمد.

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

وم٘مف اًمقاىمعو أًم٘مٞمرف سم٤معمًجد ويم٤من اًمِمٞم  ُمقضمقدو صمؿ ذ ي٥م اًمِميٞم و  ُمداظمٚم٦م:

اًمذي يمن ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًمذي يٙم ر ؾمج٤مًٓ ىمد شمرد قم٤ٌمرة أو تس يمٚمٛم٦م أو شمٗمٝمؿ 

راد اعميييرٙمٚمؿو ظميييرج سمٕميييد ٤م ُمٌييي٤م ة يمرييي٤مبو ووم٘ميييف اًمقاىميييع أظمرضمريييف قميييغم هميييػم ُمييي٤م أ

وسمٞمٜمريييفو ىمٚمييي٧م أٟميييف اشمّميييؾ و سمٕميييض اًمٜمييي٤مس وأرضميييع سمٕميييض اعمٚم قفمييي٤مت وسمٕميييض 

آىمؽماطم٤مت ومٕمدًم٧م ص ٞم  اعمٚم قفم٤مت... ودم٤موسم٧م ُمع سمٕمض آىمؽماطمي٤متو 

 وؿمٙمرت ًمٚمٛم١ميديـ واعمٕم٤مرولم...

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم : 

ًمٙمريي٤مب ومٚمييرٙمـ اًمٜم٘ميي٤مش قمييغم ٟمٗمييس اًمٙمريي٤مب: وميي٢مذًا  ٜميي٤م ُميي٤م دام ظمييرج ا ُمداظمٚميي٦م:

ٕٟمف يمر٤مسم٦م ىمٚمؿ وًمٞمس قمغم يمٚمٛمي٦م أًم٘مٞمي٧م ىميد يٙميقن ومٝميؿ ُمٜمٝمي٤مو ىميد يٙميقن اعمًيرٛمع 

 همػم اعمرٙمٚمؿ.

 يٙمـ. اًمِمٞم :
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ىميييد يٙميييقن  يييذا أراد  يييذاو و يييذا أراد  يييذاو ومٚميييذًمؽ أطمٌٌييي٧م أن ًيت  ُمداظمٚمييي٦م:

سميييٌٕمض اًمٜمًييي  اعمقضميييقدة ًمٕمٚمٝمييي٤م شمقوييي  سمٕميييض  يييذه اًم٘مْمييي٤مي٤مو وضميييزى ام ظميييػم 

 ُمـ...

يٕمٜمييييل أٟميييي٧م أًم٘مٞميييي٧م اعم يييي٤م،ة اعمرٕمٚم٘ميييي٦م سمٗم٘مييييف اًمقاىمييييعو صمييييؿ ضم٤مءشمييييؽ  اًمِمييييٞم :

ُملطمٔم٤مت واقمؽماو٤مت وضمرت ُمٜم٤مىمِم٤مت إمم ًظمرهو ومن اىمرٜمٕم٧م سمف ُمٜمٝمي٤م أويٗمرف 

 صمؿ ـمٌٕمرف.

 ٟمٕمؿو وُمقضمقدة وُمٓمٌققم٦م ُمـ أول  ذا اًمٕم٤مم. ُمداظمٚم٦م:

 صمؿ سمٕمد اًمٓمٌع ُم٤م ضم٤مءك  ء. اًمِمٞم :

 ء: ٕن اعملطمٔميي٤مت يم٤مٟميي٧م ذم ٟم٘مٓميي٦م أو أسمييدًاو سمٕمييد اًمٓمٌييع ُميي٤م ضميي٤مء  ُمداظمٚميي٦م:

ًمٚميييٌس اًميييذي َييييدثو سميييؾ ووييي ٧م  يييذا ًميييٞمس وم٘ميييط  ٤مً ٟم٘مٓمريييلم وأزًمييي٧م ومٕميييلً ُمٙم٤مٟمييي

إزاًم٦مو سمؾ ووي ٧م ذم اعم٘مدُمي٦م ظميله ُمي٤م ومٝميؿ أن أيميقن أظمٓمي٠مت ومٞميفو ىميد يٙميقن 

 ظمٓم٠م ُمـ اعمرٙمٚمؿو وىمد يٙمقن ظمٓم٠م ُمـ اًم٤ًمُمعو وىمد يِمؽميم٤من ذم ا ٓم٠م.

 ز آقمرند قمغم اًمنميطعيٕمٜمل أن ٟمٗمٝمؿ أٟمف ٓ ْق اًمِمٞم :

 وام ٟمٕمؿ أٟم٤م أىمقل  ذاو ظم٤مص٦م يـ يٕمره قمٜمف أٟمف ىمد... ُمداظمٚم٦م:

شم١ميييد ىمييقزم اًمًيي٤مسمؼ أٟمٜميي٤م ٓ ٟمًييرٓمٞمع أن ٟمٗمٝمييؿ اًمقاىمييع اًمييذي ٟم ييـ   ييذه اًمِمييٞم :

 أن ٟمدٟمدن طمقل ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٗمرىم٦م ُمـ إ ـم٦م.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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ـ ٓ ٟميييزال ٟمٓمٚمييي٥م ٓ ٟمًيييرٓمٞمعو وًميييذًمؽ شمقضمٝمٜمييي٤م إمم أ يييؾ ُمٙمييي٦مو وميييٜم  اًمِميييٞم :

ُمٕمروم٦م اًم٥ًٌم احل٘مٞم٘مل: ٕن اًم٘مْميٞم٦م ًميٞمس  يق ذم  يذه اًمٜم٘مٓمي٦م وم٘ميط سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٗم٘ميف 

 اًمقاىمعو وم٠مفمـ أٟم٧م طميت يمٚمٛمرل ذم وم٘مف اًمقاىمع عم٤م يمٜم٤م قمٜمد إخ.

 ... ُمداظمٚم٦م:

ُمٕمٚمٞمشو طميت يٕمٜمل يمٚمٛمرلو ُمش ُمٝمؿ ُمـ اًمًي٤مئؾو وٓ سميد اًمِميٞم   اًمِمٞم :

 اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م.

 قمغم ُمْمٛمقس٤م ود أؾمٛمٕمٝم٤مو ًمٙمـ سمٚمٖمٜمل سمٜمّمٝم٤م.ٟمٕمؿو وام اـمٚمٕم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 مجٞمؾ ضمدًا. وم٘مّمدي أن أىمقل أٟمف ٓ أطمد يٜم٤مىمش ذم وم٘مف اًمقاىمع. اًمِمٞم :

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙميـ اًمييذي ٟم٘ميؾ إًمٞمٜمي٤م ورسميين ُميـ اًمنمييط وُميي٤م أدري إن يمٜمي٧م أٟميي٧م وٓ  اًمِميٞم :

ريداظمؾ همػمك: ٕٟمف احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم وظم٤مصي٦م سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمِميٞماقظمرل شمٙمي٤مصمرت وشم

  ذا ذم  ذاو ومٚمؿ أقمد أُمٞمز ُمـ اًم٘م٤مئؾ هلذه اًمٙمٚمٛم٦م  ق  ذا أو ذاك.

وىمٚم٧م أٟم٤م ًمٌٕمض إظمقاٟمٜم٤م أن  ذا يٛمٙمـ ُمـ  ٤مس اعم ٤م، فرج ُمٜميف ُم يؾ 

 يييذا اًمٙميييلم اًميييذي ومٞميييف ُم٤ٌمًمٖمييي٦مو ومٗميييل ذ ٜميييل ُمييي٤م أدري ُميييـ  يييق اًم٘م٤مئيييؾ  يييق أٟمييي٧م أو 

و أن اًميييذي ٓ هميييػمكو ُمييي٤م أدريو اعمٝميييؿ أٟمييي٤م ُمٜم٤مىمِمييي٦م اًميييرأي أن أىميييقل وًميييٞمس اًم٘م٤مئيييؾ

يٕمره وم٘مف اًمقاىمع ٓ يًرٓمٞمع أن يرٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ وذم اًمٗمر٤موى إٓ ُم٤م يٙمقن قم٤معم٤ًم 

سمٗم٘مف اًمقاىمعو وم٠مٟم٤م ذم زقمٛمل وأؤيمد ذم زقمٛمل أن  ذا ومٞمف ُم٤ٌمًمٖمي٦م: ٕن وم٘ميف اًمقاىميع 

ٓ يرٕميدى وٓ يرجي٤موز أن يٙميقن ُميـ اًمقاضمٌي٤مت اًمٙمٗم٤مئٞمي٦م إذا ىمي٤مم سميف اًميٌٕمض ؾمي٘مط 
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 قمـ اًم٤ٌمىملم. أي ٟمٕمؿ.

 سمٕمييييض اًمٜميييي٤مس أظمييييريـ اًمييييذي ًمييييٞمس قمٜمييييده اًمييييروح اًمٕمٚمٛمٞميييي٦م اعمٓم٤مـميييي٦م ومييييرسمن

اًمٓمقيٚم٦م إُمد اعم٘مروٟم٦م سم٤مًمّمؼمو أٟميف جميرد ُمي٤م يًيٛمع  يذا اًمٙميلم اًميذي ومٞميف  ء 

ُمييـ اعم٤ٌمًمٖميي٦م ي ييقرو ٓ َييي٤مول ُميي لً أن يٗمٙميير ًمٕمٚمييف  ييذا ي٘مّمييد همييػم ُميي٤م ييي١مدي إًمٞمييف 

 يذه اًمًيٕم٦مو وُميـ  ًمٗمٔمف وي٘م٤مل  ٜم٤م: اًمٚمٝمؿ سمٜمٞمرف ٓ سمٚمٗمٔمفو ًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس قمٜميد ؿ

 ٜميي٤م ييي٠ميت إظمييذ واًمييرد وا ييله ويرًييع ويرًييعو وسما٤مصيي٦م يميين أ ت ًٟمٗميي٤ًم أن 

يٙميييقن  ٜمييي٤مك ٟمييي٤مس يّميييٓم٤مدون ذم اعمييي٤مء اًمٕمٙميييرو ويؽمسمّميييقن سمٙميييؾ ُميييـ اًمٗميييري٘ملم 

 اًمدوائرو ومرٙمؼم اعمِمٙمٚم٦م وشمٙمؼمو و ل ُم٤م شمًر ؼ  ذا يمٚمف.

 ًمٙمـ  ٜم٤مك أؿمٞم٤مء أظمرى همػم ىمْمٞم٦م وم٘مف اًمقاىمع..

ذيمرت ٟمٛمقذج ي٤م ؿمٞم و أٟمي٤م ذيميرت  يذه اًم٘مْميٞم٦م يمٜمٛميقذج ُميـ ٟمٕمؿ أٟم٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُمقاـمـ ا لهو ًمٙمـ ٓ ُم٤مٟمع أن ٟمًٛمع مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م.

وأٟميييي٤م ييييي٤م أسميييي٤م سمييييدرو أٟميييي٤م ىمييييرأت ذم اًمّمييييٗم ٦م اًم ٤مُمٜميييي٦م واًمٕمنميييييـ سمييييدا زم  اًمِمييييٞم :

يمٛملطمٔم٦م شمٌ٘مك ذم ذ ٜمؽ إن ؿم٤مء امو صمؿ إن سمدا ًمؽ اًمّمقاب ومٞمن ذيمرٟم٤م شمٕميدلو 

ذم  ييييذه اعمًيييي٠مًم٦م بييييذه ـم٤مًميييي٥م اًمٕمٚمييييؿو وختييييص يمٚميييين ذيمييييرت ـم٤مًميييي٥م اًمٕمٚمييييؿ 

 اعمقوقع سمٌٕمض اًمٕمٚمنء وًمٞمس سمٙمؾ اًمٕمٚمنء. شمٗمْمؾ.

أٟم٤م ذيمرت  ذا ًمٚمِمٞم  وًمٞمدو وىمٚمي٧م أقمٛميؾ إطميدى ـميري٘مرلمو إُمي٤م  يذا  ُمداظمٚم٦م:

اًميير ٗمظ اًمييذي ذيمييرتو ؾميي٠مىمقل: ىميي٤مل ؿمييٞماٜم٤م يمييذا ويمييذاو وًمييق سم٘مٞميي٧م قمييغم طم٤مهليي٤م 

 ع.وأسملم ُمراديو أو ىمد أرضمع وأطمذومٝم٤م ويٜمرٝمل اعمقوق
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أٟمييييي٤م أرى يملُميييييؽ  يييييذا قميييييدلو ًمٙميييييـ أرى ُميييييـ اًمييييييوري أن شمٗمٙمييييير  اًمِميييييٞم :

ًمرًيييرٖمٜمل قميييـ أن شمٜمًييي٥م اًم٘ميييقل إزمو و يييذا إٟمّمييي٤مه سميييل ؿميييؽو ًمٙميييـ إومم أن 

ُميي٤م شمٌٜمٞمرييف وىمٚميي٧م أن  ييذا  ع وأن شمرٌٜميي٤مه أٟميي٧م صمييؿ إذا أوييٗم٧م إزمشمٗمٙميير ذم اعمقوييق

ن وملٟميي٤ًم ومييلن رأيييف يمييذا ًمييٞمس قمٜمييدي ُميي٤مٟمعو أُميي٤م أن شمٌ٘مييل اًمٕمٌيي٤مرة يميين  ييلو وشم٘مييقل أ

ي٘مييقل يميييذاو وميي٠مرى أن  يييذا ومٞميييف  ء ُمييـ اًمْميييٕمػ سم٤مًمٜمًيي٦ٌم إمم قمٚمٛميييؽو ومييي٠مرى أن 

شمٕمزم وأن دمٛميع أُميرك وشمٗمٙمير ذم ُم يؾ  يذه اًم٘مْمي٤مي٤م سم ٞمي٨م ييؽمضم  صيقاب  يذا 

اًمييرأي وشمرٌٜميي٤مهو صمييؿ إن ؿمييت٧م قمزوشمييف إمم ُمييـ ؾمييٛمٕمرف ُمٜمييف يميين ٟم٘مييقل ٟم ييـ ًمييٌٕمض 

ذًميييييؽ وم ٞميييييٜمن إظمقاٟمٜمييييي٤م اًميييييذيـ يًيييييرٗمٞمدون ُميييييـ دروؾميييييٜم٤مو سميييييؾ وُميييييـ يمرٌٜمييييي٤مو وُميييييع 

يٕمروقن عم٤م اؾمرٗم٤مدوه ُم٤م ئمـ اًم٘مي٤مرئقن ًمٙمري٤ماؿ إٓ أٟميف ُميـ قمٚمٛمٝميؿو وىميد أىميقل 

٘ميقل إمم ىم٤مئٚميفو وًميذًمؽ وم٠مٟمي٤م أؿميٙمرك اًمهلؿ ي٘مقل أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ قميزو 

قمغم  ذا اًمٕمزوو ًمٙمـ أطم٥م ًمؽ إومْمؾو وًمٕمٚمف وو  ًمؽ ُم٤م  ق إومْميؾ قميغم 

 إىمؾ ذم وضمٝم٦م ٟمٔمريو واو .

 او  ي٤م ؿمٞم .ٟمٕمؿ و ُمداظمٚم٦م:

 ضمزاك ام ظمػم. اًمِمٞم :

وطم٘مٞم٘ميي٦م إمم أن أٟميي٤م ُم٘مرٜمييع سميين ذيمييرتو ًمٙمييـ سم٘مٞميي٧م ٟم٘مٓميي٦م أٟمٜمييل إن  ُمداظمٚميي٦م:

أسم٘مٞمرٝمييي٤م ٕٟمٜميييل قمٜميييدُم٤م أوضميييف احليييدي٨م إمم ـميييلب اًمٕمٚميييؿ وإمم اًمٕمٚمييينء: ٕٟمٜميييل ٓ 

أؿمييٕمر أن  ٜميي٤مك ومرىميي٤ًم يمٌييػمًا أطمٞم٤مٟميي٤ًم: ٕن ـم٤مًميي٥م اًمٕمٚمييؿ اًمٞمييقم قميي٤مد ذم اًمٖمييد إن ؿميي٤مء 

 ام.
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 إن ؿم٤مء ام.  :اًمِمٞم

ومٛمـ  يذا اًمٌي٤مب قمٜميدُم٤م أسم٘مٞمٝمي٤م ًمٞمٌ٘ميك أيْمي٤ًم وميرض يمٗم٤ميي٦م قميغم ـميلب  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٕمٚمؿ ًمٞمًرٕمدوا أن يٙمقٟمقا قمٚمنء و ؿ يًرٕمدون أن.. ُمـ  ذا اًم٤ٌمب وم٘مط.

 ييذا صيي ٞم  ًمٙمييـ ُميي٤م أرى  ييذا ًمييف قملىميي٦م اييذاو قمييغم يمييؾ طميي٤مل اًمييرأي  اًمِمييٞم :

 ًمؽو وأٟم٤م ًمٞمس زم إٓ اًمرزيمٞم٦م وم٘مط.

 ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ. ام ُمداظمٚم٦م:

 ام َيٗمٔمؽ. اًمِمٞم :

ؾم٠مويييع إن ؿمييي٤مء ام ُم٘مدُمييي٦م وىمٚمييي٧م ًمٚمِميييٞم  وًمٞميييدو ُم٘مدُمييي٦م أسميييلم ومٞمٝمييي٤م  ُمداظمٚمييي٦م:

 شمقضمٞمٝم٤مشمٙمؿ وُم٤م شمقصٚمٜم٤م إًمٞمف وأوع اعم٘مدُم٦م وأؿمػم إمم سمٕمض اعمقاىمػ.

 ضمزاك ام ظمػمو وسم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

سمقاىمٕمٜم٤م ؾمي٥ٌم رئيٞمس   ٜم٤م شم٘مقًمقن وُمـ  ذا اعمٜمٓمٚمؼ وضمدت أن ضمٝمٚمٜم٤م اًمِمٞم :

ُمييـ أؾميي٤ٌمب ُمّمييٞمٌرٜم٤م وأي٘مٜميي٧م أن وم٘مييف اًمقاىمييع قمٚمييؿ  جييره اًمٙم ييػم ُمييـ ـمييلب اًمٕمٚمييؿ 

 ورواد اًمّم قةو أىمقل ذم  ذا اًمٙملم ُم٤ٌمًمٖم٦م ؿمديدة.

 يمؿ اًمّمٗم ٦م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شمقيص طمريصو أٟم٤م ُمٕمؽ قمغم اًمٓمريؼ. اًمِمٞم :

وا ام َ يَ ﴿وم٠مىمقل: رسمٜم٤م قمز وضمؾ طمٞمٜمن ىم٤مل:  يُمؿْ إِْن شَمٜمٍُمُ و يٕمٜمل: [7]محمد:﴾ٜمٍُمْ
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إذا ىمٛميرؿ سمين وميرض ام قمٚمييٞمٙمؿ ُميـ إطمٙمي٤مم اًمنمييقمٞم٦م ٟمٍمييمؿ ام قميغم قمييدويمؿو 

أٟمييي٤م أقمر٘ميييد أن اًمًييي٥ٌم اًميييرئٞمس قميييغم طميييد شمٕمٌيييػمك ًميييٞمس  يييق ا ٝميييؾ سمييي٤مًمقاىمع سميييلم 

اًمٙم ػميـو ظم٤مص٦م طمٞمٜمن شمٜم٥ًم ذًمؽ إمم ـملب اًمٕمٚمؿو اًم٥ًٌم اًمرئٞمس  ق ضمٝمؾ 

اسمرداًء ُمـ اًمٕم٘مٞميدة إمم اًمٗم٘ميف إمم اًمًيٚمقكو  يذه  اعمًٚمٛملم سمديٜمٝمؿ سم٤مرك ام ومٞمؽو

 ق اًم٥ًٌم اًمرئٞمسو وًمذًمؽ ومٚمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م ذم  ء ُمٓمٚم٘م٤ًم أن ٟمٕمٔميؿ احل٘ميػم 

 ييق ُمييـ ومييروض اًمٙمٗم٤مييي٦مو ُميي٤م اًمّمييٖمػم واًمٕمٙمييس سميي٤مًمٕمٙمس ت٤مُميي٤ًمو ومٜمرومييع ُمييـ ؿميي٠من 

ومٜمجٕمٚميييف ؾمييي٤ًٌٌم رئٞمًيييٞم٤ًم إذا صييي   يييذا اًمرٕمٌيييػم سمًييي٥ٌم ُمييي٤م أصييي٤مب اعمًيييٚمٛملم ُميييـ ذل 

رة اًمٙمٗميييي٤مرة قمييييغم اًم٘مًييييؿ إيمييييؼم ُمييييـ سملد ييييؿو وؾمييييٞمٓمرة اًمٗمًيييي٤مق و ييييقان وؾمييييٞمٓم

احلٙم٤مم قمغم طمٙمٛمٝمؿو و.. و.. إمم ًظمرهو وإٟمن  ذا ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمبو وًمٞمس 

 ؾم٤ًٌٌم ضمق ري٤ًم رئٞمًٞم٤ًم.

 ذا أيْم٤ًم ًمٕمٚميؽ شمٚم٘ميل اًمٜمٔميرو أيْمي٤ًم ىمٚميرؿ صميؿ أًم٘مٞمرٝمي٤م ذم حمي٤م،ة قم٤مُمي٦مو ـمٌٕمي٤ًم 

سمٕميدهو ومي٤محلر شمٙمٗمٞميف اإلؿمي٤مرةو  أٟم٧م اعم١مًميػ وأٟمي٧م شميذيمر ُمي٤م ىمٌيؾ  يذا اًمٙميلم وُمي٤م

وم ٞمييٜمن أٟميي٤م أؾمييٛمٕمؽ ىمقًمييؽ صمييؿ أًم٘مٞمرٝميي٤م ذم حميي٤م،ة قم٤مُميي٦م شمٕمييره ُميي٤مذا شمٕمٜمييل اييذا 

 اًمٙملمو ومٚم٧ًم سم ٤مضم٦م إمم أن أؾمٛمٕمؽ ُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمدهو أًمٞمس يمذًمؽع

 سمغم. ُمداظمٚم٦م:

 أطمًٜم٧م. اًمِمٞم :

أٟمي٤م أىميقل سمي٤مرك ام ومٞميؽو ُم ييؾ  يذه اعمًي٠مًم٦م ٓ ْيقز إصم٤مرهتي٤م ذم اعم يي٤م،ات 

٤مُم٦مو و ذا أيْم٤ًم ًمٕمٚمؽ شمٗمٙمر ذم  ذاو يٕمٜمل ُم ؾ  ذه اًمٌ قث يّمٚم  سم  ٤ًم ُمع اًمٕم
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ـملب اًمٕمٚمؿ إىمقي٤مءو أُم٤م أن شم ٤مر  ذه اًم٘مْمٞم٦م ذم حم٤م،ات قم٤مُم٦مو ومٝمذه أقمر٘مد 

أسييي٤م ُميييـ أؾمييي٤ٌمب إْييي٤مد اًمٌٚمٌٚمييي٦م واًم٘مٚم٘مٚمييي٦م ذم ٟمٗميييقس اًمٓمٚمٌييي٦م أٟمٗمًيييٝمؿ ومْميييلً قميييـ 

 ظمريـ.اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ شمٜمر٘مؾ إًمٞمٝمؿ قمدوى ا له سملم ـمٚم٦ٌم وً

 اؾمٛم  زم  ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

 ي٤م ؿمٞماٜم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

 إذا يم٤من  ذا إُمر اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أٟمف ومرض ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

وىمٚمٜمييي٤م أٟميييف إذا ىمييي٤مم سميييف اًميييٌٕمض ؾمييي٘مط قميييـ اًمٌييي٤مىملمو واًميييٌٕمض  يييؿ ُميييـ  ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمٕمٚمنء.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

٘مْمٞم٦م ُمًٚمٛم٦م قمٜميد اًمٕمٚمينء وقمٜميد ـميلب اًمٕمٚميؿ أىمقل ًمق يم٤مٟم٧م  ذه اًم ُمداظمٚم٦م:

يٜمٙمييير أسييي٤م ُميييـ وقمٜميييد اًمٕم٤مُمييي٦مو ًمٙميييـ ٟمٔميييرًا  ٝميييؾ اًمٜمييي٤مس اييي٤م أصيييلًو ومٝمٜمييي٤مك أصيييلً 

وميييرض يمٗم٤ميييي٦مو وُميييـ ٓ ييييرى ذًميييؽ ومٌٞم٤مسييي٤م وإيْمييي٤مطمٝم٤م طمريييك ُميييـ طم٘ميييقق ُميييـ طميييؼ 

اًمٕم٤مُميي٦م وُمييـ طمييؼ ـمييلب اًمٕمٚمييؿ أيْميي٤ًمو أن أسمييلم هلييؿ أن  ييذه اًم٘مْمييٞم٦م ُمييـ ومييروض 

 اًمٙمٗم٤مي٦م.
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يمذًمؽ ومٞمن أرى أٟم٤مو ُم٤م دام اشمٗم٘مٜم٤م أٟمف ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦مو ومرض ًمٞمس  اًمِمٞم :

اًمٙمٗم٤مي٦م ٓ ٥ْم قمغم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ي٤م أؾمر٤مذو  ذا ٥ْم قمغم ظم٤مص٦م ا ٤مص٦مو 

  ذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمؿ.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ًمق يم٤من  ٜم٤مك ُم لً قمٚمؿ ُم٤مذا يًٛمك ومًٞمقًمقضمٞم٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـ ُم٤مًمٜمييي٤م واًمٕم٤مُمييي٦م ٟمجٚميييس ٟمِميييٖمؾ قمٚميييؿ ومًيييٞمقًمقضمٞم٤م قمٚميييؿ ،وريو ًمٙمييي اًمِميييٞم :

سميي٤مهلؿ سمٕمٚمييؿ اؾمييٛمف ومًييٞمقًمقضمٞم٤مو وٟم٘مٕمييد ٟمنمييح هلييؿ وٟمْمييع هلييؿ أصييقل وىمقاقمييد.. 

 وإمم ًظمرهو و ذا اًمٕمٚمؿ إٟمن ٥ْم قمغم ـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم.

وأىمييقل  ييذه اعم يي٤م،ة شمّمييٚم  سمٞمٜمييؽ وسمييلم أُم ٤مًمييؽ ُمييـ اًمٕمٚميينء وإذا اقمرييؼمت 

ٕمٚميؿ إىمقيي٤مء ُم ٚميؽ ييـ ٓ ييرون رأييؽ  ذا ُم٤ٌمًمٖم٦م ُمٜملو وم٠مٟم٤م أىمقل ُمـ ـميلب اًم

 ذاو ومٝمذا يٗمٞمد ُمٕمٝميؿو أُمي٤م ذم حمي٤م،ة قم٤مُمي٦م وم٠مٟمي٤م ٓ أزال قمٜميد رأييلو وقميغم يميؾ 

 طم٤مل أرضمق أن شمٕمٞمد اًمٜمٔمر.

 أٟم٤م ؾم٠مؾم٠مًمؽ ؾم١مال ًظمر. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞم :

ٚمرؿ ؾميي١مال قمييـ وم٘مييف اًمقاىمييع وأضمٌييرؿ يميين... تأٟميي٤م قمٚمٛميي٧م أٟمٙمييؿ أن ؾميي ُمداظمٚميي٦م:

رؿ قمـ ذًمؽو وؾمٞمٙمر٥م ذم ذًميؽ رؾمي٤مًم٦م أو يمري٤مبو أًميٞمس أُمس ذم أ ـم٦م وبدصم

  ذا يٕمرؼم رؾم٤مًم٦م قم٤مُم٦م واٟمرنمت إ ـم٦مع
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 ٓ. اًمِمٞم :

 وٓ أقمٜمل اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وًمق ىم٤مرٟم٧مو ا قاب: ٓ. اًمِمٞم :

وا ييقاب قمييغم اعم ييؾ اًمٕمييرو اًم٘مييديؿو ىميي٤مل احليي٤مئط ًمٚمقشمييد د شمِميي٘مٜملع ىميي٤مل: 

 ؾمؾ ُمـ يدىمٜمل. وم٠مٟم٧م اًم٥ًٌم.

عم٤م أًم٘مٞم٧م  ذه اعم ٤م،ة قمغم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم وٟمر٩م ُمـ وراء ذًمؽو أٟم٤م  أٟم٧م

أن أزداد إينٟم٤ًم سمٔمٜمل اًم٤ًمسمؼو ٟمر٩م ُمـ وراء ذًمؽ اظمرله سملم اًمٓمٚم٦ٌم سم٤مقمؽماوميؽ 

 أٟم٧م ىمٚم٧م ًٟمٗم٤ًم...

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ومٚمييين أٟمييي٧م أصميييرت اعمقويييقع أُمييي٤مم اًمٜمييي٤مس مجٞمٕمييي٤ًم وم ٞمٜمتيييذ هميييػمك ييييـ  اًمِميييٞم :

ذم شمٗمّميٞمٚمف إن د أىمييؾ شمٗم٤مصيٞمٚمف ومٝميق ُمٙميره أظميي٤مك  يقاوم٘ميؽ ذم أصيؾ اعمقويقع ٓ

ٓ سمٓمؾو ومٝمق ُمْمٓمر أن أن يٕمدل ُمـ ُمقىمػ  ذا إخ ذم اًمٖمٞم٥م يمٝمذا صمؿ صي٤مر 

أظمييي٤ًم ذم اًمِميييٝمقد واحلٛميييد مو ومييي٢مذًا: ٓ يًيييرقي٤من ُمييي لًو ومٚميييٞمس ًميييؽ طمجييي٦م ذم  يييذه 

 احل٤مًم٦م.

 ضمزايمؿ ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

ُمييـ ؾمييٓمرو ىمٚميي٧م: اٟمٔميير وم٘مييف  وإييي٤مك أٟميي٤م قمٜمييدي  ٜميي٤م شمٕمٚمٞمييؼ ؾمييٓمر أو أىمييؾ اًمِمييٞم :

 اًمًػمة ًمٚمٖمزازم وم٘مد ص   إًم٤ٌمين  ذا احلدي٨م.
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ًمٚمٖمزازمو  ػمةأىمقل:  ذا ظمٓم٠م ذم اًمراري٩م ٥ْم أن ي٘م٤مل اٟمٔمر ختري٩م وم٘مف اًمً

وم٘ميييد صييي   إًمٌييي٤مين  يييذا احليييدي٨م أُمييي٤م اٟمٔمييير وم٘ميييف اًمًيييػمة ٓو اٟمٔمييير ختيييري٩م وم٘ميييف 

 اًمًػمة.

ط أن ُمييييـ اًمٓميييي٤مسمع أو وم٠مٟميييي٧م ىمٚميييي٧م  ٜميييي٤م اٟمٔميييير وم٘مييييف اًمًييييػمة ًمٚمٖمييييزازمو ومٚمٕمٚمييييف ؾميييي٘م

 اًمٙم٤مشم٥م يٕمٜمل أي٤ًم يم٤من.

 اعمٝمؿ أن  ذا يْم٤مه يمٚمٛم٦م ختري٩مو وضمزاك ام ظمػم.

يٕمٜمل  ٜم٤م ي٤م ؿميٞماٜم٤مو ًميق ومٝمٛمي٧م اًمٗميرق سمدىمي٦مو أٟمي٤م أرييد أن أومٝميؿ اًمٗميرق  ُمداظمٚم٦م:

 سمدىم٦م سملم إُمريـو ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم اًمٗمرق سملم اًمٙمٚمٛمرلم.

اٟمٔمير وم٘ميف اًمًيػمة ًمٚمٖميزازم أي: أٟم٤م أذيمر ًمؽ اًمٗمرقو إذا ىمٚم٧م يمين ىمٚمي٧م  اًمِمٞم :

أن  ييذا احلييدي٨م ُمييذيمقر ذم وم٘مييف اًمًييػمةو وىمييد صيي   إًمٌيي٤مين  ييذا احلييدي٨م ٓ 

يٗمٝميييؿ اًم٘مييي٤مرئ أن  يييذا اًمرّمييي ٞم   يييق ُمٕمٚميييؼ قميييغم وم٘ميييف اًمًيييػمة ًمٚمٖميييزازمو سمٞميييٜمن إذا 

ذيمييرت اًمقاىمييع اٟمٔميير ختييري٩م وم٘مييف اًمًييػمةو وم٤مًمييذ ـ ٕي ىميي٤مرئ ُمٝميين يميي٤من ذيمٞميي٤ًم أو 

ًظمرهو ُم٤م يًرٓمٞمع أن يٗمٝمؿ إٓ اًمذي أٟم٧م أردشمف ذم ٟمٗمًؽو سمٚمٞمدًا أو ُمٖمٗملً أو إمم 

قمييغم اًمٕمٙمييس ييي٤م  ييق اًمقاىمييع أنو ومييل أىمييؾ ُمييـ أن يرقىمييػ ىمٚمييٞملً ويرًيي٤مءل: أيييـ 

 ييذا اًمرّميي ٞم و اًمييذي يٕمييره أن وم٘مييف اًمًييػمة ًمٚمٖمييزازم قمٚمٞمييف ختييرج إًمٌيي٤مينو إذًا: 

 اعم٘مّمقد ختري٩م إًم٤ٌمين.

 ومٝمٛم٧م سم٤مرك ام ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ك ومٞمؽ أيْم٤ًم.وسم٤مر اًمِمٞم :
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وأن يٌدو زم  ء ًظمرو و ذه ُمّمٞم٦ٌم اًمٜمٗمقس اًمرل يمٜم٤م بدصمٜم٤م قمٜمٝمي٤م اًمٞميقمو 

ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من اًمٖمزازم  ذا ىمد أؿم٤مد سم٤مًٕمٌي٤مينو وروميع ُميـ ؿمي٠مٟمف وقمٚمٛميف ذم 

قمٚمؿ اًمراري٩م واًمرّم ٞم  واًمرْميٕمٞمػ ذم ُم٘مدُمي٦م اًمٓمٌٕمي٦م اًمراسمٕمي٦مو إذا سميف بريمي٧م 

 سمٕميض أطمي٤مدي ل شمٕم٘مٞمٌي٤متو ُمي٤م أدريو ٓ سمف ٟمٗمًفو إذا سمف يٓمٌع ـمٌٕمي٦م ضمدييدة وقميغم

أؾميييرٌٕمد أسميييدًا أن يٙميييقن اؾمييير٠مضمر واطميييدًا ُميييـ  ييي١مٓء اعم يييدصملمو وىمييي٤مل ًميييف: ايمرييي٥م 

شمٕم٘مٞم٤ٌمشميييؽو ظم٤مصييي٦م واًميييذيـ يرقضمٝميييقن ًمرٕم٘مييي٥م إًمٌييي٤مين سم ًيييـ ٟمٞمييي٦م أو سمًيييقء ٟمٞمييي٦مو 

 ومرسمٜم٤م طمًٞمٌٝمؿو ومٌدأ يٙمر٥م شمٕم٘م٤ٌمت قمغم ختري٩م إًم٤ٌمين.

أن يٓمٌييييع وم٘مييييف اًمًييييػمة سمييييدون ختييييري٩م  وميييي٢مذًا: رسميييين ييييي٠ميت يييييقم إن د ييييي٠ميت  ييييذا

إًمٌيي٤مينو ويمييؾ يييقم يميين شمٕمٚمييؿ أٟميي٧م ُمريي٤مسمع شمٜميير٩م ُم١مًمٗميي٤مت يم ييػمة ويم ييػمة ضمييدًاو ومٚمييق 

ومروٜم٤م أن ـمٌٕم٦م ُمـ اًمٓمٌٕم٤مت يمر٥م اًمٖمزازم شمٕم٘مٞم٤ًٌم ؾمقاء سم٘مٚمٛمف أو سم٘مٚميؿ ُميـ يمٚمٗميفو 

قمغم  ذا احلدي٨م اًمذي ص  رف أٟم٤مو ومٞمي٠ميت ًظمير وي٘ميقل  يذا ويٕمٞمػو ُم يؾ  يذا 

قمٌيد اعمٜمي٤منو وم٘ميد يي٠ميت إمم طميدي٨م ذم صي ٞم  اًمٌاي٤مري أٟمي٤م  ص٤مطمٌٜم٤م و ق طم٤ًمن

يمٜميي٧م صييي  رف: ٕين أوًٓ وضمدشميييف ذم صييي ٞم  اًمٌاييي٤مريو وُمييي٤م وضميييدت ومٞميييف قمٚمييي٦م 

شم٘ميييدح ذم صييي رفو ومٞمييي٠ميت  يييق ويٙمرِميييػ سمجٝمٚميييف قمٚمييي٦مو ومٞم٘ميييقل: ٓو  يييذا وًميييق رواه 

اًمٌايي٤مري ومٝمييق وييٕمٞمػو أُميي٤م ًمييق يميي٤من ذم ختييري٩م وم٘مييف اًمًييػمةو يٌ٘مييك  ييذا ُمييـ يمييلم 

 إًم٤ٌمين.

 .(00: 01: 02/ 605هلدى والنور )ا
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 ىتٔج٘ االىصػال بفكُ الْاقع

 ... ؿمٞماٜم٤مو أي ٟمٕمؿو ومٌدأت ذم ا ٚم٦ًم  ف. اعمٚم٘مل:

  ذا ... ؿمٞماٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 أ لً وؾمٝملً. اًمِمٞم :

 ام ي٤ٌمرك ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ يم٤من طمجؽع اًمِمٞم :

 احلٛمد مو يم٤من سماػم احلٛمد م. اعمٚم٘مل:

 إن ؿم٤مء ام.-شمٞمن ًمؽ اإلشمٞم٤من سم٤معمٜم٤مؾمؽ يمٚمٝم٤م احلٛمد مو يٕمٜمل  اًمِمٞم :

 يمٚمٝم٤م. اعمٚم٘مل:

 احلٛمد م. اًمِمٞم :

 اًمِمٞم  رسمٞمع يًٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ. اعمٚم٘مل:

 قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمف اًمًلم. ذم اعمديٜم٦م رأيرفع اًمِمٞم :

 أي ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 ًهو يمٞمػ طم٤مًمف. اًمِمٞم :
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 سماػم واحلٛمد م. اعمٚم٘مل:

 ًه احلٛمد م. اًمِمٞم :

اًمٙمري٥م ويرضميق ُميٜمٙمؿ أن شمٓمي٤مًمٕمقا سمٕميض وم٘مراهتي٤م  يمي٤من أقمٓمي٤مين سمٕميض اعمٚم٘مل:

  نقم٦م  ٜم٤مًمؽ  ق أن ُمِمٖمقل سم٤مًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

 ًه. اًمِمٞم :

شمٜم٥ًم إمم ُمـ شمٕمرومقسؿ سميي اًمنيوريلمو ويٜمًي٥م إًميٞمٝمؿ أن اًميديمرقر  اعمٚم٘مل:

ؾمييييٗمر واًمييييديمرقر ؾمييييٚمنن اًمٕمييييقدة وٟميييي٤م  اًمٕمٛمييييرو يٕمٜمييييل يمٚمٝمييييؿ اًمِميييي٤ٌمب ذم ضمييييدة 

 ٟم٤مؿمٓملم قمغم يمؾ طم٤ملو ومٝمق عمس ُمٜمٝمؿ.

 ومٝمق عمس ُمٜمٝمؿ. اًمِمٞم :

عمييس ُمييٜمٝمؿ  ومٝمييؿ ًمٚمِميي٤ٌمب قمييـ اعمِميي٤مي و اؾمييرٖمٚمقا اًم٘مْمييٞم٦م ىمْمييٞم٦م  اعمٚم٘مييل:

 ا ٚمٞم٩م.

 ًه. اًمِمٞم :

أن  -إن ؿميييييي٤مء ام-ويرضمييييييقا ُمييييييٜمٙمؿ أن شمٜمٔمييييييروا ذم اًم٘مْمييييييٞم٦م وًمٕمييييييؾ  اعمٚم٘مييييييل:

 ٟمٌٚمٖمٙمؿ.

 . واًمٙمر٥م ُم٤م  لع-إن ؿم٤مء ام-ظمػم  اًمِمٞم :

ٕمقدةو  ذا ؿم٤مب ؾمٕمقديو يمر٤مب ذم ومْمؾ اًمٖمرسم٤مء ًمٚمديمرقر ؾمٚمنن اًم اعمٚم٘مل:

 ويٗمرق ومٞمف سملم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م.



 رأي العالمة األلباني فينا يسنى بفكه الواقع --------------------- جامع تزاث العالمة األلباني يف املنهج

750 

 أيقه. اًمِمٞم :

 إيفو ويذيمر  ٜم٤مًمؽ سمٕمض ُم٤م يٜمر٘مده قمغم. اعمٚم٘مل:

 أٟم٧م ىمرأت اًمٙمر٤مب. اًمِمٞم :

 ىمرأت اًمٗم٘مرات ُمٜمف وم٘مط. اعمٚم٘مل:

 يٕمٜمل ُم٤مذا يٕمٜمل سم٤مًمرٗمريؼ سملم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦مع اًمِمٞم :

ي٘ميييقل أن اًمٗمرىمييي٦م اًمٜم٤مضمٞمييي٦م أقميييؿ ُميييـ اًمٓم٤مئٗمييي٦م اعمٜمّميييقرةو وأن اًمٗمرىمييي٦م  اعمٚم٘ميييل:

 اًمٜم٤مضمٞم٦م  ذه ًمٞم٧ًم أظمص سم٠م ؾ احلدي٨مو  ذا شم٘مري٤ًٌم خمرٍم يملُمف.

 ًه. اًمِمٞم :

وومٞمف اٟمر٘م٤مد قمغم اًمًٚمٗمٞملم سمٙمقسؿ ٓ ْرٝمدون ذم اًم٘مْمي٤مي٤م احلدي ي٦م  اعمٚم٘مل:

رد قميغم اًمٗميرق اًمٕمٚمٛمٞم٦مو ومٞمٝمؿ ضمٗم٤مه روطمل وسمٕمد قمـ اًمرٕمٌيدو ووميٞمٝمؿ اؿميرٖم٤مل سمي٤مًم

 اًمْم٤مًم٦م واًمًٙمقت قمـ اًمٕمٚمنٟمٞملم أو ُم٤م يًٛمك أن سم٤مًمٗمرق اًمقاىمٕمٞم٦م.

 أيقه. اًمِمٞم :

  ويميييذًمؽ يٜمٕميييك اًمِميييٞم  رسمٞميييع قميييغم  ييي١مٓء يميييقسؿ يٚمٛميييزون اعمِمييي٤مي اعمٚم٘ميييل:

٤م ضمييييي٤مءو ومييييي٢من أردشميييييؿ أن شمر يييييدصمقا ذم  يييييذا سمٕميييييدم وم٘ميييييف اًمقاىميييييعو  يييييذا خمرٍمييييي يييييي

ٞم٦م وأؾمتٚم٦م ُمٜمٝمجٞم٦مو وم٢من أردشمؿ أن اعمقوقعو وم٠مٟم٤م زم أؾمتٚم٦م ىمًٛمرٝم٤م إمم أؾمتٚم٦م وم٘مٝم

ٟمًٚمؽ  ذاو ومٜمًٚمؽ إؾمتٚم٦م اعمٜمٝمجٞم٦مو وإٓ شم١مظمرون طمًي٥م أو سمٕميد ُمي٤م شم٘ميرؤون 

  ذه.
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 سمس اًمٙمر٥م اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤مع اًمِمٞم :

 اـمٚمٕم٧م ... ؿمٞماٜم٤م ذم اًمٙملم اًمكم ذيمره  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يٕمٜمل اًمٙمر٥م ُمقضمقدةع اًمِمٞم :

 ُمقضمقدة. ُمداظمٚم٦م:

 .-ْم٤مً أي-ُمقضمقد وسمٕمض إ ـم٦م  اعمٚم٘مل:

 ـمٞم٥مو ٓ سمد ُمـ دراؾمرٝم٤م. اًمِمٞم :

 إذن. اعمٚم٘مل:

 شم١مضمؾ. اًمِمٞم :

ـمٞمييي٥م. إن احلٛميييد م ٟم ٛميييده وٟمًيييرٕمٞمٜمف وٟمًيييرٖمٗمرهو وٟمٕميييقذ سمييي٤مم ُميييـ  اعمٚم٘ميييل:

 ور أٟمٗمًييٜم٤م وُمييـ ؾمييٞمت٤مت أقمنًمٜميي٤مو ُمييـ هيييده ام ومييل ُمْمييؾ ًمييفو وُمييـ يْمييٚمؾ ومييل 

حمٛمييدًا قمٌييده   يي٤مدي ًمييفو وأؿمييٝمد أن ٓ إًمييف إٓ ام وطمييده ٓ  يييؽ ًمييفو وأؿمييٝمد أن

ُرْؿ ﴿ورؾميييييقًمفو  ٓ  َوَأْٟمييييي ـ  إِ ييييقشُم ُي ِف َوٓ َت
ؼ  شُمَ٘م٤مشمِييييي قا ام َ طَمييييي ُ٘مييييي ـَ ًَُمٜمُيييييقا اشم  ِذي ييييي ييييي٤م اًم  َ ٤م َأهيُّ َيييييي

ٚمُِٛمقنَ  ًْ ٍس  ﴿و [362]آل وم:ان:﴾ُُم ـْ َٟمٗمْي ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًم  ُ٘مقا َرسم  ٤َم اًمٜم ٤مُس اشم  َي٤م َأهيُّ

٤م َزْوضَمَٝمييي  َؼ ُِمٜمَْٝمييي َدٍة َوظَمَٚمييي
ِذي َواطِمييي ييي قا ام َ اًم  ُ٘مييي ٤مًء َواشم  ييي ًَ

ًٓ يَم ِيييػًما َوٟمِ ٤م ٜمُْٝمَن ِرضَمييي
٤م َوسَمييي٨م  ُِمييي

 ًٌ ٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مَم إِن  ام َ يَم٤مَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم ًَ ـَ ًَُمٜمُيقا ﴿و [3]النساء:﴾٤مشَم ِذي َي٤م اًم ي ٤م َأهيُّ يَي

ًٓ ؾَمِديًدا ُ٘مقا ام َ َوىُمقًُمقا ىَمْق ْؿ َأقمْ * اشم  ـْ ُيّْمٚمِْ  ًَمٙمُي ْؿ ُذٟمُيقسَمُٙمْؿ َوُمَي ْر ًَمٙمُي
ْؿ َوَيْٖمٗمِي َنًَمٙمُي

ْقًزا قَمٔمِيٞمًن  ٤مَز ومَي ْد ومَي قًَمُف وَم٘مَي ِع ام َ َوَرؾمُي
. أُمي٤م سمٕميد: ومٝميذه سمٕميض [73-76]األحدزاب:﴾ُيٓمِ

إؾمتٚم٦م ٟمر٘مدم ا٤م إمم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  حمٛمد ٟم٤م  اًمديـ إًمٌي٤مين ُمرٕمٜمي٤م ام شمٕمي٤ممم 
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إظمقاٟمٜميييييي٤م يٙمٜمييييييك سمييييييي أو ؾمييييييٕمٞمدو  أطمييييييد  سمٜمّم ف وٟمٗمع سمٕمٚمٛمف. ؿمٞم  سم٤مرك ام ومٞمؽ

يرّميييؾ سمٙميييؿ يم يييػمًاو اشمّميييؾ سمٙميييؿ سمٕميييد ىمْميييٞم٦م آقمر٘مييي٤مٓت اًمريييل وىمٕمييي٧م ذم سمٚميييدٟم٤مو 

وؾمييي٠مًمٙمؿ قميييـ شمٚميييؽ إزُمييي٦م ومييين أضمٌيييرؿو ؾمييي١ماًمف أن ي٘ميييقل: ُمييي٤م اًمًييي٥ٌم ذم قميييدم 

 إضم٤مسمرٙمؿع و ق يريد آؾمرٗم٤مدة ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م.

  ذا ٓ ضمقاب قمٚمٞمف. اًمِمٞم :

 ... اعمٚم٘مل:

  ضمقاب قمٚمٞمف. ذا ٓ اًمِمٞم :

 ـمٞم٥مو ٟم ٞمٚمف إمم وىم٧م ًظمر. اعمٚم٘مل:

 ٜم٤مك ىمْمٞم٦م ُمٕمرووم٦م اًمٞمقم قمٜمد اًمِمي٤ٌمب و يل شمًيٚمٛمٝمؿ ًمٚمٙم يػم ُميـ اًم٘مْمي٤مي٤م ٓ  

ي٘مدرون قمٚمٞمٝم٤مو و ل ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٛمِم٤مي  اًمٙم٤ٌمر يم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مو ويّمٗمقن 

اعمِم٤مي  ذم  ذا سمٕمدم اًمٗم٘مف سم٤مًمقاىمع وقمدم اعمٕمروم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦مو  ذا ُمـ ضمٝمي٦مو ُميـ 

٦م أظمييرى أٟميي٤م أقمييره ُمييـ  يي١مٓء ُمييـ يمييقن مج٤مقميي٦م يمٌييػمة سمٓمري٘ميي٦م  ييل يم٤مًمريي٤مزمو ضمٝميي

يٙمٚمييييػ مج٤مقميييي٦م همٗمييييػمة ُمييييـ اًمِميييي٤ٌمب سميييي٠من ْٛمٕمييييقا ًمييييف ضمرائييييد اًمٞمييييقم وإؾمييييٌقع 

واعمجييلت ومٞم٘مرأوسيي٤م وىمييد شمٙمييقن ومٞمٝميي٤م اًمّمييقر ا ٚمٞمٕميي٦مو ًمٙمييـ ُمييـ سميي٤مب ىمييقهلؿ: 

ُمّمييييٚم ٦م اًمييييدقمقةو ومٞم٘مرأوسيييي٤م صمييييؿ ْٛمٕمييييقن ًمييييف يمييييؾ ُميييي٤م ومٞمٝميييي٤مو و ييييق يٕمٚمييييؼ قمٚمٞمٝميييي٤م 

َيٚمٚمٝم٤م ذم درس ضم٤مُمعو و ق ـمٌٕم٤ًم ًميٞمس ُميـ جمرٝميدي إُمي٦مو ومين ىميقًمٙمؿ أوًٓ و

ذم  ذا اعمًيٚمؽو يٕمٜميل ٟم٘ميؾ إظمٌي٤مر قميـ ـمرييؼ  يذه ا رائيدو صميؿ ُمي٤م ىميقًمٙمؿ ذم 

ىمْمٞم٦م وم٘مف اًمقاىمعع أو اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مي:  ؾ  ق ًمٚمٛمِم٤مي  أم ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿع وضمزايمؿ 
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 ام ظمػمًا.

٘مييييدان  يييي١مٓء اعمؽمأؾمييييلم ًمٚمٗم٘مييييف وم٠مٟميييي٤م أرى اعمِمييييٙمٚم٦م إؾم٤مؾمييييٞم٦م  ييييق وم اًمِمييييٞم :

سميٜمص اًم٘ميرًن اًمٙميريؿ: سمٕمي٨م  -¢-اإلؾملُمل اًمّم ٞم و ٟم يـ ٟمٕمٚميؿ أن اًمرؾميقل 

ذم إُمٞمييلم رؾمييقًٓو ومٝميي١مٓء إُمٞمييلم طمٞمييٜمن قمرومييقا اإلؾمييلم وشمٗم٘مٝمييقا سمييف وشمٕمٌييدوا 

ام سميييف صييي٤مروا ؾم٤مؾمييي٦م اًميييدٟمٞم٤مو وميييل شمٙميييقن اًمًٞم٤مؾمييي٦م سمدراؾمييي٦م سم٤مٓؿميييؽماك ذم دراؾمييي٦م 

ٞميي٦م قمييغم اًمٓمري٘ميي٦م إوروسمٞميي٦م اعم٤مدييي٦م: ٕن  ييذا اًمييدارس اًمقىميي٤مئع واًمًٞم٤مؾميي٦م اًمقاىمٕم

طمٞمٜميييييذاك ٓ فرٚميييييػ ُميييييع أي دارس يمييييي٤مومرو وإٟمييييين فرٚميييييػ وميييييٞمن إذا يمييييي٤من قم٤معمييييي٤ًم 

سم٤مًمٙمرييي٤مب واًمًيييٜم٦م ُميييـ ضمٝمييي٦مو صميييؿ يمييي٤من يٛمٚميييؽ  اًمرٍميييه سمِمييي١مون إُمييي٦م ُميييـ ضمٝمييي٦م 

أظمرىو ومٗمٕمؾ شمٚمؽ اًمٗمٕمٚم٦م اًمرل وصٗمرٝم٤م ًٟمٗم٤ًمو ٟم٘مقل  ذا أُمر ٓ سمد ُمٜمفو ًمٙمـ واىميع 

اًمييذيـ يِمييرٖمٚمقن سم٤مًمًٞم٤مؾميي٦م وقمييغم اًمّمييقرة اًمرييل ُم ٚمرٝميي٤م ًٟمٗميي٤ًم أسييؿ سمٕمٞمييدون  يي١مٓء 

يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمرٗم٘ميف ذم اًمٙمري٤مب واًمًيٜم٦مو و يذه ٟم يـ صي٤مرطمٜم٤م يم يػمًا ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م 

ا زائييريلم اًمييذيـ زاروٟميي٤م  ٜميي٤م سمٕمييد رضمييققمٝمؿ ُمييـ اًمٕمييراقو وم٘مٚمٜميي٤م هلييؿ ُمٍمييطملم: 

 وٓ قمنميـ ُمٚمٞمقنع ٟمًٛمع سم٠من ا زائريلم يٌٚمٖمقن ٟم ق صملصملم ُمٚمٞمقنو أيمذاًمؽع

 ُمٚمٞمقن. 70 ُمداظمٚم٦م:

 ُمٚمٞمقن. 70 اعمٚم٘مل:

إييييف  يييذا  يييقو ظمٚمٞمٜمييي٤م ٟم٘ميييقل  ًييي٦م وقمنمييييـ أًميييػو  ًييي٦م وقمنمييييـ  اًمِميييٞم :

 أيشو ُمٚمٞمقنو

 ُمٚمٞمقن. اعمٚم٘مل:
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ـمٞميي٥مو ىمٚمٜميي٤م هلييؿ:  يي١مٓء ىمييد يرٕمروييقن يمٌيي٤مر ؿ وصييٖم٤مر ؿ رضميي٤مهلؿ  اًمِمييٞم :

٤م قسؿع ىمي٤مًمقا وٟم٤ًمؤ ؿ ًمٌٕمض إُمراض اعم٤مدي٦م أًمٞمًقا سم ٤مضمي٦م إمم أـمٌي٤مء ًمٞمٕمي

ٚمٞمٜمييي٦م ُم٤مئييي٦م ـمٌٞمييي٥مع ٛم: ٟمٕميييؿو يٙمٗمييل  يييذا اًمٕميييدد ُميييـ اعمليييلم اعم-سمٓمٌٞمٕميي٦م احلييي٤مل–

ىم٤مًمقا: ٓ: أًمػ ـمٌٞم٥مع ىم٤مًمقا: ٓو إذن أٟمرؿ سم ٤مضم٦م إمم أًمقه ُم١مًمٗمي٦م: ٟمٔميرًا ًمٙم يرة 

قميييدديمؿ. ىمييي٤مًمقا: ٟمٕميييؿ: ىمٚمٜمييي٤م هليييؿ: ومٙميييؿ قمييي٤مد قمٜميييديمؿ سم٤مًمٜمًييي٦ٌم  ٛمًييي٦م وقمنمييييـ 

ٞميي٦م أو اًمٜمٗمًييٞم٦مع ىميي٤مًمقا: ًمييٞمس قمٜمييدٟم٤مو إذن ُمٚمٞمييقن ُمًييٚمًن يٕميي٤م قن ُمرويي٤ميمؿ ا ٝمٚم

 يي١مٓء ُميي٤م هلييؿ وًمٚمٕمٛمييؾ اًمًييٞم٤ميو ُميي٤م هلييؿ وًمٚمرٙمرييؾ احلييزوو ُميي٤م هلييؿ وعمٜم٤م ْميي٦م 

اًم٘مقة اًمٖم٤مؿمٛم٦م ا ٤مئرة اًمٔم٤معمي٦م إن د ٟم٘ميؾ اًمٙمي٤مومرةو ىمٚمٜمي٤م ىمٌيؾ أن شم٘ميع اًمقاىمٕمي٦م  يذا 

اًمٙميييلمو وًمٙميييـ يمييين ىمٞميييؾ: ٓ يٓمييي٤مع ًم٘مّميييػم رأيو ومقىمٕمييي٧م اًمقاىمٕمييي٦م ُميييع إؾميييػو 

م يرّمٚمقن ُمٕمٜمي٤م إظمقاٟمٜمي٤م ا زائرييقن أٟمي٤م أقمر٘ميد أسيؿ وميٞمٝمؿ صيٗم٤مء ووميٞمٝمؿ وإمم اًمٞمق

 قيو يًتٚمقين ؿمق ٟمًقيعذةو ومٞمٝمؿ صٗم٤مء وومٞمٝمؿ هم٤ٌمءو ؿمق ٟمًهم٤ٌمء وٓ ُم١ماظم

 ٟمٗمس اًمٙملم اًمكم يمٜم٤م ٟم٠ًمًمف ُمـ زُمـ... ُمداظمٚم٦م:

قوا أٟم٤م ُمي٤م ؿمق سمد أىمقًمـو ؿمق سمٞمٓمٚمع سم٠ميديمؿ شمًام أيمؼمو أٟم٤م أىمقل هلؿو  اًمِمٞم :

ؿمييييق سمرًييييقواو ُميييي٤م اًمييييذي سم٢مُمٙميييي٤مٟمٙمؿ أن شمّمييييٜمٕمقاو ىميييي٤مًمقا: ٓ  ء.  قمٜمييييدي ضمييييقاب

 ومٜم٘مقل: ٓ  ء  ٝمف.

  ذا  ق ا قاب.  ُمداظمٚم٦م:

ن ذيمره و ذا ًمف صٚم٦م سمن ٟم٘مٚمرف ًٟمٗم٤ًم قم  ف  ذا  ق ا قاب. وم٤معم٘مّمقد اًمِمٞم :

أظمقٟميي٤م اًمرسمٞمييع قمييـ اًمٕمييقدة أو همييػمه أسييؿ يريييدون آؿمييرٖم٤مل اييذا اًمِمييٖمؾ اًمًٞم٤مؾميي٦م 
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أن  ييذا ؾمييٞمجٕمؾ ُمّمييػم ؿ ُمّمييػم اإلظمييقان اعمًييٚمٛملمو وُمًييػم يٕمٜمييلو أٟميي٤م أقمر٘مييد 

اًمٜمٝمْم٦م قمٜمديمؿ وهمػم ٤مو ٟمٕمؿو ا ٌٝم٦مو أي ٟمٕمؿ. ومٝمذا  ق ضمقاوو اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمر٤مب 

 واًمًٜم٦م  ق اًمذي يقضمد رضم٤مًٓ يٜم٘مذون  ٤مُٕم٦م ُمـ اًمق دة اًمرل ؾم٘مٓمقا ومٞمٝم٤م.

 ( 00:  00:  50/ 511) اهلدى والنور/

 ( 00:  05:  20/ 511) اهلدى والنور/

 ( 00:  06:  05/ 511) اهلدى والنور/
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 -ضددِ اهلل–حْل الصٔخ ضلناٌ العْدٗ 

سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ ٟم يييـ ٟمرييييد أن ٟمٕميييره ؾمييي٥ٌم ا يييله اًميييذي أزقمييي٩م اعمًيييٚمٛملم 

 اًمًٚمٗمٞملم ذم يمؾ ُمٙم٤منو إمم ُم٤مذا يٕمقدع

ٟم يييـ ٟمٕميييره أن اإلظميييقان اًمًيييٚمٗمٞملم ذم يميييؾ سميييلد اًميييدٟمٞم٤م ُميييٜمٝمجٝمؿ واطميييد ُميييـ 

 ؾمقًمفو وقمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًم .طمٞم٨م اًمر ٤ميمؿ إمم ام ور

وم٤مٔن ويمن ىمٚم٧م  ٤مشمٗمٞم٤ًم ًمٕمٚمؽ ضمترٜم٤م سمٌٕمض اًمٕم٤ٌمراتو سمٌٕمض اًمٙمٚمينت اًمريل 

يٛمٙمـ أن شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم هلذه اًمٗمجقة و ذه اًمٜمٗمرةو سمؾ و ذه اًمٗمرىم٦م اًمرل وىمٕم٧م سملم 

إظمقاٟمٜميييي٤م اًمييييذيـ يمٚمٝمييييؿ يييييدقمقن أسييييؿ قمييييغم اًمٙمريييي٤مب واًمًييييٜم٦مو ومٝمييييؾ  ٜميييي٤مك ظمييييله 

 أؾمٚمقوعضمذري أم  ق ظمله 

ومٜم ـ ٟمريد أن ٟمًرٗمٞمد ُمـ جمٞمتؽ: ٕٟمؽ يمن شمٕمٚمؿ أ ؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤مو  

وم٠مٟم٧م قم٤ميش ذم ذًمؽ ا قو وي٘مٞمٜم٤ًم شمٕميره أهار ا يلهو طمريك ٟمٜمٔمير ومٞمٝمي٤مو وأن 

ٟمٜمٍميي اًمٔميي٤مد واعمٔمٚمييقم ذم طمييدود ُميي٤م شمٕمييره ُمييـ ٟمييص احلييدي٨م اًمّميي ٞم و  ييؾ 

 يٛمٙمـ  ذاع

ل ُم٤م أقمٚمؿ ُمـ واىمٕمٜم٤م اًمذي ٟم يـ إن ؿم٤مء ام يٛمٙمـ ي٤م ؿمٞم و أٟم٤م ؾم٠مىمق ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمٞمِمف و ٟمٕمرومف أيم ر ُمـ أي أطمد ًظمر.
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 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ُميـ إظمقاٟمٜمي٤م اًمًيٚمٗمٞملم اًميذيـ يٕمٞمِميقن ُمٕمٜمي٤م و يؿ سمٕمٞميديـ  اً ن يم ػمإسمؾ  ُمداظمٚم٦م:

قمييـ واىمييع اًمييدقمقة اًمًييٚمٗمٞم٦م ذم ضمييدة أو ذم همػم يي٤م ُمييـ ُمييدن اعمٛمٚمٙميي٦م ُمٜمييذ ؾمييٜمقات 

إطمًي٤مٟم٤ًم سمي٤مًمٔمـو ُميع  ةٙمي٤مُمٝمؿ جميردومن يٕمرومقن طم٘مٞم٘مي٦م إُميقرو سميؾ إٟمين يٌٜميقن أطم

 أٟمف...

ومٝمييييذا ا ييييله اعمقضمييييقد  ييييق ظمييييله ىمييييديؿو وظمييييله ذم اعمييييٜمٝم٩م  ُمداظمٚمييي٦م:

وٟمٔميييـ أن  يييذا ا يييله ذم اعميييٜمٝم٩م ىميييد سميييدأ ي٠مظميييذ ـمرييييؼ ًظمييير ويرقؾميييع ويّميييٌ  

ظملوم٤ًم ذم اًمٕم٘مٞميدةو ظمّمقصي٤ًم ُميـ ُمٜم٤مىمِمي٤مشمٜم٤م اًمٙم يػمة ُميع سمٕميض أوميراد  يذا اعميٜمٝم٩م 

رًاو أصٌ ٜم٤م ٟمًٛمع ُمٜمٝمؿ ا روج واًمرٙمٗمػم وهمػم ا ديد اًمذي همزا اعمٛمٚمٙم٦م ُم١مظم

ذم  ¢ذًمييؽ ُمييـ إومٙميي٤مر اًمرييل ُميي٤م يمٜميي٤م ٟمٕمٝمييد ٤مو و ييذا ا ييله يميين ىميي٤مل اًمرؾمييقل 

 «ؾمييرٗمؽمق أُمرييل إمم صمييلث وؾمييٌٕملم ومرىميي٦م يمٚمٝميي٤م ذم اًمٜميي٤مر إٓ واطمييدة»إطم٤مدييي٨م: 

يم ييييػم ُمييييـ إظمقاٟمٜميييي٤م وُمِميييي٤مفٜم٤م ئمييييـ أن  يييي١مٓء اًمييييذيـ ظميييي٤مًمٗمقا اًمًييييٚمٗمٞملم أن ذم 

 ؿ ؾمٚمٗمٞمقنو و ؿ ذم اعمٜمٝم٩م...اعمٛمٚمٙم٦م  

 شمًٛمعع اًمِمٞم :

 شمٗمْمؾ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٌٕم٤ًم أٟم٧م شمٗمرق سملم اعمٜمٝم٩م اًمذي  ق إؾمٚمقبو وسملم اًمٕم٘مٞمدة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

طمًييييٜم٤ًمو وميييي٠موردت ًٟمٗميييي٤ًم طمييييدي٨م اًمٗمرىميييي٦م اًمٜم٤مضمٞميييي٦مو ومٝمييييؾ  ييييل شمٕمٜمييييل ذم  اًمِمييييٞم :
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 اًمٕم٘مٞمدة وذم إؾمٚمقبو أو قمغم إىمؾ أول ُم٤م شمٕمٜمل شمٕمٜمل اًمٕم٘مٞمدة.

 ٓ ؿمؽ أس٤م أول ُم٤م شمٕمٜمل شمٕمٜمل اًمٕم٘مٞمدة. اظمٚم٦م:ُمد

 ـمٞم٥مو اؾمٛم  زم. اًمِمٞم :

 أٟم٤م ٟمريد أن ٟم دد اًمٜم٘م٤مط اًمرل ؾمٜمرٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.

 أول ٟم٘مٓم٦م: اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أٟمٜم٤م ٟمٗمرق سملم اًمٕم٘مٞمدة وسملم إؾمٚمقب.

صمييي٤مين ٟم٘مٓمييي٦م: أن  يييذا احليييدي٨م اًمّمييي ٞم  أول ُمييي٤م يرٌييي٤مدر إمم اًميييذ ـ أٟميييف يٕمٜميييل 

أن أسيؿ فرٚمٗميقن قمٜمي٤م ذم اًمٕم٘مٞميدةو وم٠مقمر٘ميد أٟميف ُميـ  اًمٕم٘مٞمدةو ومين دام د شمٌيلم ًمٜمي٤م

اًمًييي٤مسمؼ ٕواٟميييف آٟمريييزاع ذم آؾميييردٓل ايييذا احليييدي٨م قميييغم اعمقويييقعو ومٚمٕمٚميييف 

َيًييييـ آؾمييييردٓل سم٤محلييييدي٨م سمٕمييييد أن ٟمرٌييييلم أن ا نقميييي٦م فرٚمٗمييييقن ُمٕمٜميييي٤م طمرييييك 

 سم٤مًمٕم٘مٞمدةو ومٜمرضمق أن أٟمؽ شم٘مدم ًمٜم٤م أ ؿ ٟم٘مٓم٦م فرٚمٗمقن قمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة.

 ييييؿ ٟم٘مٓميييي٦م فرٚمٗمييييقن قمٜميييي٤م ذم اًمٕم٘مٞمييييدة اًمًييييٙمقت قمييييغم أ ييييؾ اًمٌييييدع أ ُمداظمٚميييي٦م:

 اعمٜمٔمٛملم ًمٚم ريم٤مت اإلؾملُمٞم٦م.

 ذا ي٤م أظمل سم٤مرك ام ومٞمؽ راضمع ًمعؾمٚمقبو و ذا أىمقًمف ىمٌؾ اًمدظمقل  اًمِمٞم :

 ذم ُمٜم٤مىمِم٦م  ؿ يمذًمؽ أم ٓع

ٟم يـ أن ٟمٓمٚميي٥م ُمٜميؽ أ ييؿ ُم ي٤مل ًمييٞمس أي ُم ي٤ملو ىمييد يٙميقن  ٜميي٤مك أُم ٚمي٦م يم ييػمة 

٘مٞمدةو ىمد يٙمقن يمذًمؽو وأرضمق أن ٓ يٙمقنو وًمٙمـ ُمـ سم٤مب فرٚمٗمقن قمٜم٤م ذم اًمٕم

اؾمر٘مراب ـمريؼ اًمقصقل عمٕمروم٦م اًمقاىمعو ٟمٓمٚم٥م أ ؿ ُم ٤مل إذا يم٤من  ٜم٤مكو وأرضمق 

 أن ٓ يٙمقنو أ ؿ ُم ٤مل ف٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة.
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يقضمييد ُمقاىمييػ ًمٚمٓمٚمٌيي٦م وإشمٌيي٤مع وشمقضمييد ُمقاىمييػ أو سمٕمييض اًمٙمٚميينت  ُمداظمٚميي٦م:

يط ًميف سمٕمٜميقان: ضمٚمًي٦م قميغم اًمرصيٞمػو وُمٕميل ًمٚم٘م٤مدةو ُم لً: ؾمٚمنن اًمٕمقدة ذم  

 ٟمًا٦م وومٞمٝم٤م اعم٘مٓمع اًمذي ؾم٠مذيمره أن.

 أيـ اًمٜمًا٦مع اًمِمٞم :

 ُمقضمقدة قمٜمدي ذم اًمِمٜمٓم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمريد أن ٟمرا ٤م. اًمِمٞم :

 ضمٞم٥م اًمِمٜمٓمف ُمداظمٚم٦م:

 ُمِمٝمقر طمًـ:.. اإلسمرا ٞمٛمل و أٟمرؿ ُمر٤مسمٕملم ًمف

 ٓ وام. اًمِمٞم :

يم٤من يٙمر٥م اًمٌّمي٤مئرومٙم٤من ًميف قمٞميقن  ُمِمٝمقر طمًـ: مجٕم٧م قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ًمفو 

 اًمٌّم٤مئر ومّمقرت ُم٘م٤مٓشمف

 ت٤مم. اًمِمٞم :

... و ومٚمف يملم يم٠مٟمف يرٙمٚمؿ قمن فٓمر ذم سم٤مل اإلظمقان أن يم٠مٟمف طمل ُمداظمٚم٦م:

 سملم فمٝمراٟمٞمٜم٤م.

 ر ف امو قمٜمدك يمٚمٛمرف. اًمِمٞم :

قمٜمييييدي  ء يًييييػمو  ييييق ًمٗمريييي٤مت رائٕميييي٦م ؿمييييٞماٜم٤م اًمٙمريييي٤مبو واًمرضمييييؾ  ُمداظمٚميييي٦م:

 رت ؿمٞماٜم٤م أسمق ُم٤مًمؽ وأؾمٚمقسمف ُم٤م ؿم٤مء ام يٕمٜمل قم٤مزم ضمدًا.أؾمٚمقسمف أدو .. شمذيم
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  ق يم٤من ظمٓمٞم٤ًٌم وومّمٞم ٤ًم. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة: يم٤من فٓم٥م سمٛم ؾ ُم٤م يٙمر٥م.

  ذا  ق يم٤من ومّمٞم ٤ًم وظمٓمٞم٤ًٌم. اًمِمٞم :

ُمِميييٝمقر طمًيييـ: وىميييع ذم ىمٚمٌيييل اىمرٜمييي٤مص درر ُميييـ يملُميييف ًميييف يميييلم ذم اًميييدقمقة 

 اإلؾملُمٞم٦م رائع ضمداً 

 يمقيس وام مجٞمؾ. اًمِمٞم :

 إذًا ُم ؾ  ذا يٗمٞمد. ُم٤م  ق اًمٙملم اًمذي أ ت إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم. ذا 

 ُمِمٝمقر طمًـ: يرٙمٚمؿ ُم لً قمـ ُمقوقع اًمًٞم٤مؾم٦م وآٟمِمٖم٤مل ا٤م.

يييرٙمٚمؿ ذم أيم يير ُمييـ ُمقوييع ُمقىميييػو ًمٙمييـ أن ًمٕمٚمييف  ييذا اعمقويييع ذم .. ذم 

 ُمقوع أىمقى ُمٜمف.

يمؾ  ي٘مقل: إٟمٜم٤م ًمق مجٕمٜم٤م يملم اًمٕمٚمنء اعمِمٝمقريـ ذم اًمًٞم٤مؾم٦مو إٟمٜم٤م ًمق مجٕمٜم٤م

ًرائٝمييييؿ ذم اًمًٞم٤مؾميييي٦م وـمٚمٌٜميييي٤م ب٘مٞم٘مٝميييي٤م عميييي٤م أوميييي٤مد إُميييي٦م ؿمييييٞمت٤ًمو واييييذه احل٤مًميييي٦م ُمييييـ 

اًمؽمسمٞميي٦مو ومٙمٞمييػ وأٟمييرؿ ُمرٌيي٤ميٜمقنو ويمٞمييػ وأٟمييرؿ ُمييع ا ييله يٙمنيي فمٝمييريمؿ فمٝميير 

سمٕمضو ويٚمٕمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًمو إن وراء اًمًٞم٤مؾم٦م ؿمٞمت٤ًم اؾمٛمف اًمٙمٞم٤مؾمي٦مو و يل ظمٚميؼ 

يمييييي٤من ا يييييله  ،وري ًمٚمًيييييٞم٤مي اًميييييذي َييييييؽمم ٟمٗمًيييييف َييييييؽمم هميييييػمهو وُمٝمييييين

ضمق ري٤ًم وم٢مذا ًمزم اًمٜم٘مد ومل يٙمقن اًم٤ٌمقم٨م قمٚمٞمف احلٙمؿو وًمٞمٙمـ ُمقضمٝم٤ًم إمم أراء 

 سم٤مًمرٛم ٞمصو ٓ سم٤مٕؿما٤مص سم٤مًمرٜم٘مٞمص.
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 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ُمِميييٝمقر طمًيييـ: إٟمٜمييي٤م ٓ ٟمرّميييقر يمٞميييػ فيييدم اًمًيييٞم٤مي أُمريييف سمر٘مٓمٞميييع أوصييي٤مهل٤م 

٥م سمييف إُمي٦م  ييذه وؿميرؿ رضم٤مهلي٤م وشمًييٗمٞمف يميؾ رأي إٓ رأيييفو وٟمرّميقر أٟميف ُمٝميين شمٙمري

اًميييدروس اًمٕم٤مًمٞمييي٦م ذم أؾمييي٤مًمٞم٥م اًمًييي٥م اًمريييل شمٚم٘مٜمٝمييي٤م سمٕميييض إطميييزاب ًمٓم٤مئٗمييي٦م ُميييـ 

ؿمييييي٤ٌمب إُمييييي٦م ذم ُمٕم٤م يييييد اعم٘مييييي٤م ل وإزىمييييي٦مو إن شم٘مقيييييي٦م اإلؾميييييلم قميييييغم اًمِميييييرؿ 

صمييؿ ي٘مييقل: ٟماِمييك ذًمييؽ وٟماِمييك  اً واًمًيي٤ٌمب ضمريٛميي٦م ٓ شمٖمرٗمييرو يييرٙمٚمؿ يملُميي٤ًم يم ييػم

ٜمٙمٌييي٦م قميييغم بّميييٞمٚمفو  يييذه أيم ييير ُمٜميييف قميييغم  يييذه اًمٓم٤مئٗمييي٦م اعم٘مٌٚمييي٦م قميييغم اًمٕمٚميييؿ اعم

اًمٓملئيع اًمريل  يل ًُمي٤مل إُمي٦م ُمٜمي٤مط رضم٤مئٝمي٤مو واًمريل ٓ شمر ٘ميؼ رضمي٤مء إُميي٦م إٓ إذا 

اىمرٓمٕم٧م إمم اًمٕمٚمؿ وختّمّم٧م ذم ومروقمفو صمؿ زطمٗم٧م إمم ُمٞم٤مديـ اًمٕمٛمؾ بٛمؾ 

إدوات يم٤مومييي٦م اًمرًيييٚم  أشميييقمم اًم٘مٞمييي٤مدة ذم إرؿمييي٤مد اًمٕمٚميييؿو وبًيييـ اإلدارة سمٜمٔمييي٤مم 

ٝميييؾ سم٤معمٕمرومييي٦مو وُميييـ اًمٗم٘مييير سمييي٤مًمٖمٜمكو وُميييـ اًمْميييٕمػ اًمٕمٚميييؿو ومر ييي٠مر ُٕمرٝمييي٤م ُميييـ ا 

سم٤مًم٘مقةو وُمـ اًمٕمٌقدي٦م سم٤مًمر ريرو وشمٙمرً  ُمـ ُمٞمدان اًمديـ سم٘م٤مي٤م اًميدضم٤مًملمو وُميـ 

ُمٞميييدان اًمًٞم٤مؾمييي٦م واًمٜمٞم٤مسمييي٦م سم٘م٤ميييي٤م اًمًييينهة واعمرجيييريـو وُميييـ أوميييؼ اًمري٤مؾمييي٦م سم٘م٤ميييي٤م 

 اعمِمٕمقذيـ وإُمٞملم.

ؿ ذم أـمراومٝمي٤م احلرييؼ  ذه اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓم٤م رة اًمٓم٤مئٗم٦م ذم ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٚمؿ ىمد أهلٌر

سمًيييقء شمٍميييومٙمؿو ومٌيييدأت شمٜمٍميييه ُميييـ رطمييي٤مب اًمٕمٚميييؿ إمم أٟمديييي٦م اعم٘مييي٤م لو وُميييـ 

 إمج٤مع اًمٕمٚمؿ إمم ظمله احلزسمٞم٦م.

  ذه اعمِمٙمٚم٦م. اًمِمٞم :
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إن ُمـ ـملب اًمٕمٚمؿ و ١مٓء يدرؾمقن.. وإن اًمديـ ٓ ْٞميز ًمدارؾميف  ُمداظمٚم٦م:

ذرًا ُمييييـ أن يٗمرييييل ذم أطمٙم٤مُمييييفو إٓ سمٕمييييد ايمرًيييي٤مب اعمٚمٙميييي٦م واؾمييييرجنع إدًميييي٦م طميييي

بٚمٞمؾ حمرمو وإن ُمٜمٝمؿ اًمدارس ًمٚمٓم٥مو ويملم ؿمٞماٜم٤م قمجٞم٥م ضمدًا ذم ُمقاىميػ 

 أظمرى أىمقى سمٙم ػم ُمـ  ذا.

  ذا ُم٤م وىمع... واعمِم٤ميمؾ  ل اعمِم٤ميمؾ.

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م ي٤م أخ ظم٤مًمد. اًمِمٞم :

  ذا اعمقـمـ ُمداظمٚم٦م:

 وضمدتع اًمِمٞم :

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 يملم  ًمٚمِمٞم  اًمٌِمػم اإلسمرا ٞمٛمل .

ه اًمِمييي٤ٌمب اًمٗمًييي٤مق واًمٖمييي٤مومٚمقن ويميييذاو صميييؿ يييي٠ميت قمٜميييد ىمْميييٞم٦م ييييرٙمٚمؿ قميييـ أصيييٜم٤م

 اعمج٤م رة سم٤معمٕمّمٞم٦م.

 ايمر٤ٌم يمليمن. اًمِمٞم :

صقت ؾمٚمنن اًمٕمقدة ُمـ  يط ًمف: أظمل احلٌٞم٥م  ؾ شمريد أن شمٙمقن جم٤م رًا 

سمٛمٕمّمٞمرؽ طملم شمريم٧م ص ٦ٌم اًمٓمٞمٌلم وىمٚم٧م ٓ أريد أن أيمقن ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمو  ؾ 

يرٙمٚمؿ اًمٜمي٤مس قمٜميؽ أٟميف وميلن اسميـ وميلن شمريد أن شمٕمٚمؿ ُمٕمّمٞمرؽ ودم٤م ر ا٤م طمرك 
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قمٜمييده ُمييـ اعمٕميي٤ميص يمييذا ويمييذا ويمييذاو ُميي٤م يّمييٚم   ييذا ييي٤م أظمييل احلٌٞميي٥م أسمييدًاو يمييقن 

قمٜمدك ُمٕمّميٞم٦م شمًيرؽم اي٤م سمٞمٜميؽ وسميلم رب اًمٕمي٤معملم هو شمًي٠مل ام وشم٘ميقل يي٤م ربل 

ه سمٞمٜميييل وسمٞمٜميييؽو أؾمييي٠مًمؽ ٓ شمٗمْمييي ٜمل ذم إرض وٓ ييييقم اًمٕميييرض  يييذا  ءو 

 اعمييل وشمرييٌج  ايي٤م  ييذا  ء ًظمييرو وًمييذًمؽ ي٘مييقل ويمقٟمييؽ شمٕمٚمييـ اعمٕمّمييٞم٦م قمييغم

يٕمٜمييل:  «يمييؾ أُمرييل ُمٕميي٤مرم إٓ اعمجيي٤م ريـ»يميين ذم احلييدي٨م اًمّميي ٞم :  ¢اًمٜمٌييل 

 اعمٕمٚمٜملم ًمٚمٛمٕم٤ميص.

 ُمـ  ؿ اعمج٤م رونع 

ُميي لً اًمييذي يٗمٕمييؾ اعمٕمّمييٞم٦م قملٟمٞميي٦م  ييذا جميي٤م رو يمقٟمييؽ ُميي لً شمِمييٖمؾ اعمًييجؾ 

و أيم يرو وتير تٌمي قميغم قمغم صقت أهمٜمٞم٦م يًٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمـ ُم٤ًموم٦م ُم٤مئ٦م ُميؽم أ

ؾمييٞم٤مرشمؽ اييدوء شمًييرٕمرض ويم٠مٟمييؽ شمريييد أن شمٚمٗميي٧م إًمٞمييؽ إٟمٔميي٤مرو  ييذه جميي٤م رة: 

ٕٟميييؽ شم٘ميييقل ًمٚمٜمييي٤مس اؾميييٛمٕمقا أٟمييي٤م أن أؾميييرٛمع إمم أهمٜمٞمييي٦م وإن يمييي٤من ام شمٕمييي٤ممم ىميييد 

 طمرُمٝم٤م ومٝمذا ُمـ اعمج٤م ريـ.

وُمـ اعمج٤م رة أن اإلٟم٤ًمن يٗمار سم٤معمٕمّمٞم٦م أُم٤مم زُملئفو أطمٞم٤مٟم٤ًم ْرٛمع سمٕمض 

ب يٌدأ سمٕمْمٝمؿ يـ ًمٞمس قمٜميده دييـو يٌيدأ ْي٤م ر سم٠مٟميف ومٕميؾ يميذا وومٕميؾ يميذا اًمِم٤ٌم

ويذيمر ُمٖم٤مُمرات وضمرائؿ وذٟمقب ومٕمٚمٝم٤مو ويمٞمػ أٟمف أوىمع ُمي لً اُميرأة ذم احليرامو 

 ويمٞمػ  بو ويمٞمػ ؾم٤مومر ويمٞمػ ؾمٙمرو ويمٞمػ هقو ويمٞمػ.. ويمٞمػ..

 ¢ويٌدأ يند ىم٤مئٛم٦م ُمـ اعمٕم٤ميصو  يذا ٓ يٖمٗمير ًميف إٓ أن يريقب: ٕن اًمٜمٌيل 

ٕن  يذا اإلٟمًي٤من ًميق يمي٤من يٕمٚميؿ أن   «يميؾ أُمريل ُمٕمي٤مرم»طمٙمؿ قمٚمٞميف سم٠مٟميف ٓ يٕمي٤مذم: 
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 ذا إُمر يًاط ام قمز وضمؾ ويدري أن ام يًيٛمٕمف أن ُمي٤م أىميدم قميغم ُمي٤م أىميدم 

قمٚمٞمييفو و ٕمييؾ إُميير هًا وسمييلم ام قمييز وضمييؾ يًييرٖمٗمر ُمٜمييفو وأظمٌيي٨م وأقمٔمييؿ ُمييـ 

 ٟمييف رسميين اومرٕمييؾ واظمرٚمييؼ ؿمييٞمت٤مً  ٙمييذاو وم٢مذًمييؽ أن سمٕمْمييٝمؿ إذا ؾمييٛمع زُمييلءه ي٘مقًمييقن 

د َيييدثو وسمييدأ ْيي٤مرهيؿ ومييٞمن ي٘مقًمييقن وم٘مييطو أٟميي٤م زم قملىميي٤مت حمرُميي٦مو وأٟميي٤م زم 

صييداىم٤متو وأٟميي٤م زم... وأٟميي٤م ومٕمٚميي٧مو وأٟميي٤م.. وأٟميي٤مو وسمييدأ ينييد ىمّمييص ُمٙمذوسميي٦م قمييـ 

سمٕمييض اعمٕميي٤ميص د شم٘مييعو ومٝمييذا واًمٕمٞميي٤مذ سميي٤مم يرِمييٌع سم٤معمٕمّمييٞم٦مو ٓ ؿمييؽ أٟمييف ًمييٞمس 

ر ايي٤مو ًمٙمييـ إصمٛمييف أيْميي٤ًم قمٔمييٞمؿو وسمٕمْمييٝمؿ يرٕمييدى سمييف أقمٔمييؿ إصمييًن ييي٤م ومٕمٚمٝميي٤م وضميي٤م 

اعمجيي٤م رة إمم أٟمييف يًييجؾ اعمٕمّمييٞم٦م قمييغم  يييطو رسميين ؾمييجؾ سمٕمْمييٝمؿ يميين ومٕمييؾ 

سمٕمض اعمٖمٜمٞملم وٓ يمراُم٦م هلؿ: ٕسؿ ُمرشمدون سمٗمٕمٚمٝمؿ  ذا أن يًجؾ أهمٜمٞم٦م يمٞمػ 

أٟمييييف همييييرر سمٗمريييي٤مة وضمر يييي٤م إمم اعمٜمييييزل وارشمٙميييي٥م ُمٕمٝميييي٤م اًمٗم٤مطمِميييي٦مو ويييييذيمر ويمٞمييييػو 

ر شمٗم٤مصيٞمؾ يم يػمةو وْٕميؾ  يذا ذم  ييط يًيٛمع قمٜميد سمٕمييض ويمٞميػو ويمٞميػو ييذيم

اًمًٗمٝم٤مء وسمٕمض اًمٗم٤ًمقو  يذه ردة قميـ اإلؾميلمو  يذا خمٚميد واًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مم ذم ٟمي٤مر 

ُف ﴿ضمٝمييٜمؿ إٓ أن يرييقب: ٕٟمييف ٓ ييي١مُمـ سم٘مييقل ام قمييز وضمييؾ:  يي َٟمييك إِٟم  َوٓ شَمْ٘مَرسُمييقا اًمزك

 .[52]اإلس:اء:﴾يَم٤مَن وَم٤مطِمَِم٦ًم َوؾَم٤مَء ؾَمٌِٞمًل 

ٞمٙمؿ اًمذي يٕمره أن اًمزٟمك طمرام ووم٤مطمِم٦م ويًياط ام قميز وضميؾو  يؾ سم٤مم قمٚم

يٗمرايير أُمييي٤مم اًمٜميي٤مسو أُمييي٤مم اعمليييلم أو ُمتييي٤مت إًميييقه ُمييـ اًمٜمييي٤مس سم٠مٟمييف هميييرر سمٗمرييي٤مة 

وزٟمك ا٤مو ٓ يٗمٕمؾ  ذا ُمي١مُمـ أسميدًاو اعمي١مُمـ ًميق وميرض أٟميف وىميع ذم زًمي٦م أو ضميرت 

 ىمدُمف إمم ُمٕمّمٞم٦م.

ظميذ ُمييـ حمي٤م،ة يير ٛمس ومٞمٝميي٤م يي٤م أظميل سميي٤مرك ام ومٞميؽو اًمٕم٘مٞميدة ٓ شم١م اًمِميٞم :
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اإلٟم٤ًمن ويٕمظ وي٤ٌمًمغ ذم اًمققمظو و.. إمم ًظمرهو  ذا ُميـ ضمٝمي٦مو ُميـ ضمٝمي٦م أظميرى 

 يذا طمٙميؿ قميغم ؿميياص أو أؿميا٤مص ُمٕمٞمٜميلم اٟمٓملىمي٤ًم ُمييـ قم٘مٞميدة صي ٞم ٦مو و ييق 

اًميييييذي يًييييير ؾ اعم يييييرم ىمٚمٌٞمييييي٤ًمو ومٝميييييذا ًميييييٞمس  ٜمييييي٤مك ظميييييله سميييييلم اًمًيييييٚمٗمٞملمو سميييييؾ 

 ًمٞمس يمذًمؽعوا ٚمٗمٞملم أيْم٤ًم سم٠مٟمف يٙمقن يمٗمره يمٗمر ردةو أ

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ييذا  ييق اًمييذي ٟم ييـ ٟمًيي٠ملو  ييؾ  ٜميي٤مك ظمييله ذم ُم ييؾ  ييذه اًم٘مْمييٞم٦م  اًمِمييٞم :

يمٕم٘مٞمدةو أُم٤م شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ اعمؽمشم٥م ُمـ وراء  ذا اًمٕم٘مٞمدة قمغم زيد ُمـ اًمٜم٤مس ىمد 

فرٚمييػو أٟميي٤م وأٟميي٧م ىمييد ٟمارٚمييػو أٟميي٤م وأسمييق ُم٤مًمييؽ ىمييد ٟمارٚمييػو ييي٤م شمييرى  ييذا اًمييذي 

طمقهل٤م.. إمم ًظمرهو  ذا ُمًر ؾ ىمٚمٌٞمي٤ًم  يٕمٚمـ سمٛمٕمّمٞمرف ويرٗم٤مظمر ا٤مو ويقرط ٟم٤مس

 أو ٓع

ىمد أىمقل ٓو أٟم٧م ىمد شم٘مقل سمغمو أو سم٤مًمٕمٙمس أٟم٤م أىمقل سمغمو وأٟم٧م ىميد شم٘ميقل  ٤مأٟم

ٓو  ذا ُم٤م ْقز أن ٟمجٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ ظملوم٤ًم قم٘مدي٤ًم يمين ي٘مقًميقن اًمٞميقم: ٕٟمٜمي٤م ذم 

إصييييؾ يميييين يمٜميييي٤م سم  ٜميييي٤م ُمٕمييييؽ ُمرٗم٘مييييقن أن  ٜميييي٤مك يمٗميييير ردةو يمٗميييير قمٛمييييكم ويمٗميييير 

٤مديو ومٝمييييذه اًمّمييييقرة ٓ ْييييقز أن ٟمجٕمٚمٝميييي٤م ؾميييي٥ٌم ظمييييله سمٞمٜمٜميييي٤م وسمٞمييييٜمٝمؿ ذم اقمر٘ميييي

اًمٕم٘مٞمدةو و ذا رأيل ويٙمـ إؾم٤مشمذة ُمقضمقديـو شمًرٓمٞمع أن شمًيٛمع ُميٜمٝمؿ أيْمي٤ًم 

 ُم٤م يقاومؼ أو ف٤مًمػ.

أٟميي٤م أريييد بدييد اًمٜم٘مٓميي٦م سم٤مًمييذات اًمريل أؿميي٤مر إًمٞمٝميي٤م إخ ظم٤مًميدو ُميي٤م  ييل  ُمداظمٚمي٦م:

 اًمٜم٘مٓم٦م اًمرل أ ت إًمٞمٝم٤مع
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يييرٙمٚمؿ قمييـ اعمجيي٤م ر سم٤معمٕمّمييٞم٦مو وذيميير أصييٜم٤مه اًمٜميي٤مس ُمييع   ييق يميي٤من ُمداظمٚميي٦م:

ي٘ميقل:  ¢اعمٕم٤ميصو صمؿ ذيمر اعمج٤م ر سم٤معمٕمّمٞم٦م وأن اعمج٤م ر... وأن اًمرؾمقل 

وُمييـ اعمجيي٤م رة سمييدأ يييذيمر أٟمييقاع ُمييـ اعمجيي٤م رةو  «يمييؾ أُمرييل ُمٕميي٤مرم إٓ اعمجيي٤م ر»

ُمييـ اعمجيي٤م رة ىميي٤مل أن سمٕمْمييٝمؿ يرٗميي٤مظمر سم٤مًمزٟميي٤مو وأين ومٕمٚميي٧مو وأين ومٕمٚميي٧مو وٟمييقع 

 يٗمٕمؾو ًمٙمٜمف يرِمٌع سم٤معمٕمّمٞم٦مو وٟمقع صم٤مًم٨م رسمن ؾمجؾ  ذه اعمٕمّميٞم٦م اًمريل ًظمر ٓ

ومٕمٚمٝميي٤م قمييغم  يييط وأين أٟميي٤م ومٕمٚميي٧م وأٟميي٤م ومٕمٚميي٧مو واقمرييؼم  ييذه ردة قمييـ اًمييديـو وأن 

 ص٤مطمٌف فٚمد ذم اًمٜم٤مر.

  ق ُم٤م ىم٤مل ُمرشمدو  ق ُم٤م ذيمر اًمردة. ُمداظمٚم٦م:

 أفمـ أن  ذا ومٞمف  ذا اًمٌمء. اًمِمٞم :

 خمٚمد ذم اًمٜم٤مر. ذا ُمرشمدو  ذا ظم٤مًمد  ُمداظمٚم٦م:

  ٜم٤مك  ء ُمـ  ٙمذا. اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞم :

ؿم٘مرة:  أٟم٤م أؾم٠مل أن ي٤م شمرى عم٤م ٟم٘مقل أول ُم٤م ذيمر ؿمٞماٜم٤م أن  يذه اعم ي٤م،ة 

أو اًمٙملم اعمردمؾ احل٘مٞم٘م٦م ٓ َيٙمؿ سميف قميغم اًمِمياصو صميؿ صم٤مٟمٞمي٤ًم يي٤م شميرى قمٜميدُم٤م 

طمٙميؿ  ¢واًمرؾميقل  ٟم٘مقل ردة قمـ اإلؾملم وظم٤مًمد خمٚمد ذم اًمٜم٤مرو ام قمز وضمؾ

 قمغم يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤معمٕم٤ميص سم٠مسؿ خمٚمدون ذم اًمٜم٤مرو أًمٞمس يمذًمؽع

 ُمٕم٤ميص دون اًمنمك. ُمداظمٚم٦م:
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 .«اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ.. »دون اًمنمكو ُم لً:  ُمداظمٚم٦م:

قمٗميقًا يي٤م أؾمير٤مذ طمريك ُميي٤م ٟمٌٕميد قميـ ٟم٘مٓمي٦م ا يله: ٕٟميف ؾمرْمييٓمرون أن  اًمِميٞم :

أم ٓو وم٤معم٠ًمًم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ظمله أن  ٜم٤مك  شم٘مقًمقا ُمٕم٤ميص اؾمر ٚمٝم٤م اؾمر لل ىمٚمٌل

 ًي٤مت ؾمر ٛمؾ قمغم اعمًر ؾ.

ًمٙمييـ ؿمييٞماٜم٤م أن اًمًيي١مال  ييق ذيميير يملُميي٤ًم ذم  ييذا اعمييقـمـ وسمييلم أن  ُمداظمٚميي٦م:

 ذا ُمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦مو ومٝمؾ اعمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦م يٙمٗمرو  ؾ ئمـ يمؾ ُمـ ومٕمؾ 

 ُمٕمّمٞم٦م سمن ٟمٕمرهو يمؾ ُمـ ومٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م...

أٟمي٤م أٟمّمي  أن ٓ شميدظمؾ ذم ُم يؾ  يذا اًمٜم٘مي٤مش:  يي٤م ظم٤مًميد سمي٤مرك ام ومٞميؽو اًمِمٞم :

 ٕٟمؽ ؾمرقرط ٟمٗمًؽ ومْملً قمـ أن شمقرط همػمك.

 أن اعمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦مو أٟم٧م شم٠ًمل  ذا اًم١ًمال.

أٟم٤م إذا ىمٚم٧م ًمؽ ٟمٕميؿو  يذا اعمًيراػ ُمٕمٜمي٤مه اعمًير ؾو  ٙميذا أٟمي٤م أومٝميؿو ًمٙميـ 

ٕمر٘مد أٟم٤م وأٟم٧م ُمرٗم٘مقن ُمًٌ٘م٤ًم أن اعمرشمٙم٥م ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م سمٛمجرد ارشمٙم٤مسمف إي٤م ٤م و ق ُم

سم رُمرٝم٤مو  ذا أُمره إمم ام إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًميفو صي  أو ٓع أٟمي٤م وأٟمي٧م 

 ُمرٗم٘مقن.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

أٟمييي٤م أن أويييع طمييي٤مزم ُمٙمييي٤من  يييذا اإلٟمًييي٤من ؾميييٚمنن  يييذاو وم٠مٟمييي٤م وأٟمييي٧م  اًمِميييٞم :

ُمرٗم٘مييقن ويمييؾ اًمًييٚمٗمٞملم ُمرٗم٘مييقن قمييغم أن اعمقاىمييع ًمٚمٛمٕمّمييٞم٦م و ييق ُمٕمر٘مييد طمرُمرٝميي٤م 

و إن ؿمييي٤مء قمذسميييف وإن ؿمييي٤مء همٗمييير ًميييفو  يييذه ٟم٘مٓمييي٦م ومٝميييذا قمييي٤ميص وم٤مؾميييؼ أُميييره إمم ام
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٤ًم ُمرٗمييؼ قمٚمٞمٝميي٤م سم٠مٟمييف يميي٤مومر آشمٗميي٤مقو ًمٙمييـ إن اؾميير ٚمٝم٤م سم٘مٚمٌييفو ومٝمٜميي٤م ٟم٘مٓميي٦م أظمييرى أيْميي

 ديٜمفو أًمٞمس يمذًمؽع ُمرشمد قمـ

 سمغم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥مو  يييذه اًمٜم٘مٓمييي٦م  يييل اًمٕم٘مٞميييدةو أن ٟمرييييد أن ٟمٓمٌيييؼ  يييذه اًمٕم٘مٞميييدةو  اًمِميييٞم :

 يييذه اعمٕمّميييٞم٦م وأظمييير يِمييي٤مريمف ومٞمٝمييي٤مو ًمٙميييـ أن قمٜميييدٟم٤م ُمًيييٚمٛملم أطميييدمل٤م يقاىميييع 

أطميييدمل٤م ٓ ٟمًيييٛمع قمٜميييف ؿميييٞمت٤ًم إـملىمييي٤ًمو أُمييي٤م أظمييير ومٙمييين  ح اًمرضميييؾ ٟمٗمًيييفو ومٝميييق 

 يٕمٚمـ وير٤ٌم ك ويرٗم٤مظمرو وأظمػمًا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم١ًماًمؽ يًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦م.

أن  ٜميييي٤م ىمييييد يّمييييػم ظمييييله سمٞمٜمييييل وسمٞمٜمييييؽو وم٠مٟميييي٤م أؾميييي٠مًمؽ أنع آؾمييييراٗم٤مه 

 سم٤معمٕمّمٞم٦م..

  ؾ  ق أُمر ىمٚمٌل أم قمٛمكمع أرضمق أن شمٗمٙمر ودمٞمٌٜمل. آؾمراٗم٤مه سم٤معمٕمّمٞم٦م

آؾمييراٗم٤مه سم٤معمٕمّمييٞم٦م أ ييق أُميير قمٛمييكم ُم ييؾ ُمٕمّمييٞم٦م يٗمٕمٚمٝميي٤م أو أُميير ًمييف قملىميي٦م 

 سم٤مًم٘مٚم٥م.

اًمييذي ئمٝميير أٟمييف قمٛمييكم ييي٤م ؿمييٞم : ٕٟمييف ُميي٤م يٗمٕمييؾ اإلٟمًيي٤من ُمٕمّمييٞم٦م إٓ  ُمداظمٚميي٦م:

 و ق ُمًراػ ا٤مو  ذا اًمذي أقمرومف وأفمٜمف.

 ك اؾمراٗم٤مه ًمف قملىم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م أم ٓعمجٞمؾو أٟم٤م أُمٌم ُمٕمؽو  ؾ  ٜم٤م اًمِمٞم :

 اؾمراٗم٤مه ًمف قملىم٦م سم٤مًم٘مٚم٥م. ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمييؿو اؾمييراٗم٤مه سم٤معمٕمّمييٞم٦م ًُمٜميي٤م سمٙملُمييؽ و ييذا ضمييدًٓ: ٕٟمييؽ يمٚمٛميي٦م  اًمِمييٞم :
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اؾميييراٗم٤مه أٟمييي٤م أومٝميييؿ ُمٜميييف ؿميييٞمتلمو ًُمٜمييي٤م سمٙملُميييؽ ضميييدًٓ أٟميييف ًميييٞمس  ٜمييي٤مك ؿمييياص 

ٜمي٤مىمش يرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م إٓ و ق ُمًراػ ا٤مو أٟمي٤م ٓ أقمر٘ميد  يذاو ًمٙميـ طمريك ٓ ٟمر

سم٠مًمٗميي٤مظ وأـمييقر اًمًيي١مال وميي٠مىمقل:  ييؾ شمرّمييقر ُمٕمييل رضمييؾ ارشمٙميي٥م ُمٕمّمييٞم٦م ُمًييراٗم٤ًم 

 ا٤م سم٘مٚمٌفو شمرّمقر  ذا أم ٓع

 يٙمـ أن يٙمقن. ُمداظمٚم٦م:

إذًا: قمٜمدُم٤م أرييد أشمٜمي٤مىمش أٟمي٤م وأٟمي٧م وأوضميد ٟم٘مٓمي٦م ظميله سمٞمٜميل وسمٞمٜميؽو  اًمِمٞم :

 ٓ سمد أن ٟم دد  ذا آؾمراٗم٤مه ُمي٤م ٟمققمٞمريف أ يق اؾميراٗم٤مه ًميف قملىمي٦م سم٤مًم٘مٚمي٥م يمين

ىمييد يٙمييقن وٟم ييـ ُمرٗم٘مييقن اييذاو أم ًمييف قملىميي٦م سم٤مًمٕمٛمييؾ وم٘مييط دون اًم٘مٚميي٥م يميين شم٘مييقل 

أٟم٧مو أٟمف ُم٤م ُمـ ُمٕمّمٞم٦م يقاىمٕمٝمي٤م اًمٕمي٤ميص إٓ و يق ُمًيراػ اي٤مو وم ٞميٜمن ٟمرييد أن 

ٟم ٙمييؿ قمييغم قمييي٤مص ُميي٤مو  ييؾ جميييرد ُميي٤م ٟم٘مييقل أن  يييذا اؾمييراٗم٤مه قمٛمييكم واٟمرٝمييي٧م 

 اعمِمٙمٚم٦مو ُمع أٟمف يٙمـ أن يٙمقن ُم٘مرون سمف اؾمراٗم٤مه ىمٚمٌلو ص ع

 ص . داظمٚم٦م:ُم

وم٢مذًا: عم٤مذا ٟمقضمد ٟم يـ ظميله سمٞمٜمٜمي٤م وسميلم اًمرضميؾ  يذاو ُمي٤م دام َيرٛميؾ  اًمِمٞم :

 أن يٙمقن آؾمراٗم٤مه  ق اؾمراٗم٤مه ُم٘مرون سم٤مًم٘مٚم٥م.

 ًمق يم٤من آؾمراٗم٤مه ي٤م ؿمٞم  ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًم٘مٚم٥مو  ؾ يٙمٗمر ص٤مطمٌفع ُمداظمٚم٦م:

  ذا  قو يمٞمػ ٓ. اًمِمٞم :

اييي٤م طم٤معمييي٤م واىمٕمٝمييي٤مو جميييرد أٟميييف ومٕميييؾ ُمٕمّميييٞم٦م يم٤مًمزٟمييي٤م ُمييي لً واؾميييراػ  ُمداظمٚمييي٦م:

 ٗمٞمٗم٦م داظمؾ ىمٚمٌف يٙمٗمر ا٤م ي٤م ؿمٞم و وفرج ُمـ اعمٚم٦معظمويم٤من يٕمر٘مد أس٤م 
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 ي٤م أظمل أٟم٧م واوم٘م٧م ُمٕمل قمغم شم٘مًٞمؿ آؾمراٗم٤مه قمغم ىمًٛملم. اًمِمٞم :

أٟمييف يٛمٙمييـ أن يٙمييقن ذم آقمر٘ميي٤مدو ًمٙمييـ  ييؾ آؾمييراٗم٤مه سم٤مٓقمر٘ميي٤مد  ُمداظمٚميي٦م:

 يم٤مقمر٘م٤مد اًمٌمءو يم٤مقمر٘م٤مد أس٤م طملل.

 شمرّمقرو ذم اٟمٗمّم٤ملعيمٞمػ أٟم٧م  اًمِمٞم :

ٟمٕمؿ أٟم٤م أشمّمقر ي٤م ؿمٞم و  يؾ يميؾ اقمر٘مي٤مد يٙمٗمير سميف اإلٟمًي٤منو أو اقمر٘مي٤مد  ُمداظمٚم٦م:

 احلؾ  ق اًمذي يٙمٗمر سمف اإلٟم٤ًمنع

ُمييي٤م دام يييي٤م أظميييل سمييي٤مرك ام ومٞميييؽو قمٛميييكم وشمريمٜمييي٤مه ضم٤مٟمٌييي٤ًمو آؾميييراٗم٤مه  اًمِميييٞم :

 اًم٘مٚمٌل يٙمـ أن شمرّمقر أٟمف يٕمر٘مد احلرُم٦مع

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٗم٤موم٤ًم ىمٚمٌٞم٤ًمو  يذا يٙميقن اؾميراٗم٤مه قمٛميكم وٟم يـ اٟمرٝمٞمٜمي٤م  ذا ًمٞمس اؾمرا اًمِمٞم :

ُمـ  ذاو يمٞميػ دمٛميع سميلم ُمرٜم٤مىمْميلم ذم اًم٘مٚمي٥مو  يق يًيراػ ىمٚمٌٞمي٤ًم وىمٚمٌٞمي٤ًم يٕمر٘ميد 

 أٟمف طمرامو يمٞمػ  ذاع

 قمغم يمؾ طم٤مل أٟم٤م أريد إظمقاٟمٜم٤م يِم٤مريمقٟمٜم٤م ذم اعمقوقع.

ؿمييي٘مرة: أٟمييي٤م أرييييد أن أىميييقل  ءو أٟمييي٤م أومٝميييؿ ُميييـ يميييلم ؾميييٚمنن أٟميييف َيٙميييؿ قميييغم 

اإلٟم٤ًمن سم٠مٟمف اؾمراػو واذا احلٙمؿ واذا آؾمراٗم٤مه اًمٔم٤م ر اًمذي ىم٤مًمف  فم٤م ر

ؾمييٚمنن طمٙمييؿ قمٚمٞمييف اييذاو ًمٙمييـ يٛمٙمييـ  ييذا اعم٘ميي٤مم ي٘مر يي أن ٟمٗمّمييؾ واًمرٗمّمييٞمؾ 

ًمٞمس قمٜمدي وٓ قمٜمدكو اًمرٗمّمٞمؾ ي٘مر  ؾم١مال اًمرضمؾ: ي٤م شمرىل  ؾ أٟمي٧م قمٜميدُم٤م 

ًمٙمٗمرو طمٙمٛميي٧م قمٚمٞمييف سم٤مٓؾمييراٗم٤مه سم٤معمٕمّمييٞم٦م فميي٤م رًا وطمٙمٛميي٧م قمٚمٞمييف سميي٤مًمردة أو سميي٤م
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 ؾ طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف طمٙمًن ُمع قمدم اؾمراٗم٤مومف سم٘مٚمٌيف وقميدم اؾمير لًمف  يذا إُمير أو 

سم٤مؾمر لًمف  ذا إُمرو  ٜم٤م قم٤مد اًم١ًمالو و ذا ٓ أُمٚمٙمف ٓ أٟم٤م وٓ أٟمي٧مو وم٠مٟمي٤م فمٜميل 

ذم ؾميٚمنن طم٘مٞم٘ميي٦م سميي٠من طمٙمٛمييف قمييغم  ييذا اًمرضميؾ سمٛم ييؾ ُميي٤م طمٙمييؿ قمٚمٞمييفو إٟميين طمٙمييؿ 

اًمييييذي يييييدل دًٓميييي٦م ٓزُميييي٦م ذم قمٚمٞمييييف سمٔميييي٤م ر ومٕمٚمييييف اًمييييذي يٌييييدو ُمٜمييييف آؾمييييراٗم٤مه و

اًمٖم٤مًم٥م عم ؾ  ١مٓء اًمٗمًي٤مق أسيؿ ذم اًمٖم٤مًمي٥م يًيراٗمقن سميف اؾميراٗم٤موم٤ًم ىمٚمٌٞمي٤ًمو  يذا 

 اًمذي أراه وام أقمٚمؿ.

وأٟم٤م أرى يٕمٜمل ىمٌؾ ذًمؽ أٟم٤م ذيمرت ًمٙمؿ... ىمٚمي٧م ًمٙميؿ اًمقاىميع أٟميف يمي٤من َيًيـ 

سمجٛمٞمع اإلظمقان اًمذيـ يمرٌقا ص٤مرت ردود سمٞمٜمٝمؿ وـم٤مرت ذم أوم٤مق واؾمرٓم٤مرت 

رّمييؾ سمٕمْمييٝمؿ سمٕمْميي٤ًمو وأن شمٙمييقن  ٜميي٤مك أؾمييتٚم٦مو  ييذه إؾمييتٚم٦م بييدد بديييدًا أن ي

دىمٞم٘ميي٤ًم ُميي٤م اعمييراد ُمييـ يملُمييؽ أٟميي٧م ييي٤م ومييلنو و ييؾ يميي٤من ُمييرادك اًمييذي ٟم ٛمٚمييف قمييغم 

 طمًـ اًمٔمـ أو ؾمقء اًمٔمـو  ذا يم٤من إومم.

وم٠مٟمييي٤م  يييذا اًميييذي أىمقًميييفو وطم٘مٞم٘مييي٦م يميييلم ؿميييٞماٜم٤م ٓ ُمٕم٘مييي٥م سمٕميييدهو وآؾميييراٗم٤مه 

 ذا ُمـ اًمذي ئمٝمرهو يملُمف  قو ي٘مقل أٟم٤م أقمر٘مد سمي٠من  يذا اًم٘مٚمٌل ٓ ئمٝمر ُمٓمٚم٘م٤ًمو 

 اًمٗمٕمؾ طمرام أو طمللو ُمًر لً احلرام أو حمرُم٤ًم احللل اًمٍمي .  ذا  ق.

 ييذا ذم  ييذا اعم يي٤مل إذ ي٘مييقل أظمييػمًاو اًمرضمييؾ ُميي٤م َيٙمييؿ سمرضمييؾ سمذاشمييف  ُمداظمٚميي٦م:

يٕمرومف سما٤مصرفو اًمرضمؾ َيٙمؿ وُمٜمٝمؿ وُميٜمٝمؿو َيٙميؿ قميغم أٟمي٤مس  يذه صيٗم٤مهتؿو 

ومٕميييؾ  يييذا ُميييـ يٜمٓمٌيييؼ قميييغم واطميييد أو قميييغم اصمٜميييلم أو قميييغم قمنمييية ُميييـ يميييؾ يٙميييـ 

 اًمٗمٕمؾ.
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 و ذا َير٤مج إمم ؾم١مال. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م أؾمر٤مذ ظم٤مًمدو شمًٛمع أٟم٧م وٓ سمد قم٤ٌمرة شم٘ميقل ًمًي٤من احلي٤مل أٟمٓميؼ ُميـ  اًمِمٞم :

 ًم٤ًمن اعم٘م٤مل.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م هتْمؿ اًمٙملم  ذاو ُمٝمْمقم قمٜمدكو ُم٤م ُمٕمٜمك ًم٤ًمن احل٤ملع اًمِمٞم :

 ٟم٤م يٛمٙمـ إٟم٤ًمن ُم٤م َيّمؾ ُمٜمف أومٕم٤مل شمٙمقن أسمٚمغ ُمـ ُم٘م٤مًمف.أ ُمداظمٚم٦م:

مجٞمييؾ ضمييدًاو وميي٢مذا واطمييد أقمييرب سمٚمًيي٤مٟمف أٟمييف ومٕمييؾ  ييذه اعمٕمّمييٞم٦م و ييق  اًمِمييٞم :

 ُمًر ٚمٝم٤م سم٘مٚمٌفو ُم٤مذا ٟم٘مقل يمٗمر أو د يٙمٗمرع

 ٓ ؿمؽ أٟمف يمٗمر. ُمداظمٚم٦م:

وميييي٢مذا يميييي٤من  ٜميييي٤مك ًمًيييي٤من احليييي٤مل ذم سمٕمييييض إطمٞميييي٤من أٟمٓمييييؼ ُمييييـ ًمًيييي٤من  اًمِمييييٞم :

يٜمٌٖمل أن ٟمرقىمػ سم٠مٟمف إذا طمٙمٛمٜم٤م سمٚمًي٤من ىم٤مًميف يمٗميرو ومٌٚمًي٤من احلي٤مل  اعم٘م٤ملو إذًا: ُم٤م

 ومٝمق أيمٗمر يمٗمقرًا.

 ...ُمداظمٚم٦م:

وُمع ذًمؽ أٟم٤م أىمقل اعم٠ًمًم٦م ي٤م أظمل ًمٞم٧ًم اذا اًمًٝمقًم٦مو ٓ ْيقز أن  اًمِمٞم :

ٟم٘مقل ٟم ـ اًمرضمؾ  يذا اًميذي ييرٙمٚمؿ اًمٙميلم و ٚميف قميغم ذًميؽ همػمشميف اإلؾميلُمٞم٦م 

 أن  ذا يٙمٗمر ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة.

 ؿمٞماٜم٤م ذم ؿمٖمٚمف أظمرىو)اٟم٘مٓم٤مع(  ؿم٘مرة:
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أن اًمٕمٚمييييينء ذم اعمٛمٚمٙمييييي٦م اًمٕمرسمٞميييييي٦م اًمًيييييٕمقدي٦م َيٙمٛميييييقن طمٙمييييييًن قم٤مُمييييي٤ًم اييييييذه 

 اًم٘مْمٞم٦م.

 سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 ؿم٘مرة:  ذا  ق احل٘مٞم٘م٦م.

 ؿم٘مرة: يمٞمػ يٕمٜمل...

 يٙمٗمرون شم٤مرك اًمّملةو يٙمٗمرون شم٤مرك اًمزيم٤مة. ُمداظمٚم٦م:

 )إظمقة اإلينن وأن ُمع جمٚمس ًظمر(

ذيميييير واًمييييذيمرى شمٜمٗمييييع اعميييي١مُمٜملمو أٟمٜمييييل ذم ؾمييييٌٞمؾ اًمر٘ميييي٤مرب سمييييلم أٟميييي٤م أ اًمِمييييٞم :

اإلظمييقان اًمًييٚمٗمٞملم اعمرٜميي٤مومريـ ُمييع إؾمييػ ٕؾميي٤ٌمب سم٤مقمر٘ميي٤مدي همييػم ُمقضمٌييف هلييذا 

اًمرٜميييي٤مومر و ييييذا اًمرييييداسمر واًمرٌيييي٤مهمضو ذم ؾمييييٌٞمؾ اًمقصييييقل إمم ُمٕمروميييي٦م اًمًيييي٥ٌم يميييي٤من 

 ؾم١مازم واو ٤ًم ضمدًا أٟميف يي٤م ظم٤مًميد أقمٓمٜمي٤م أقمٔميؿ ظميله سمٞمٜمٜمي٤م وسميلم اإلظميقان  ي١مٓء

ذم اًمٕم٘مٞميييدةو ومييي٠مىمقل قمييي٤مدة ُميييع إؾميييػ ًمٙميييـ ٓو ٓ أؾميييػ: ٕٟميييؽ واحلٛميييد م ُمييي٤م 

 ضمت٧م سم٤معم ٤مل.

وميييي٢مذًا:  ييييذا  ء يٗمرطمٜميييي٤م وٓ ي١مؾمييييٗمٜم٤مو إٟميييين ضمتيييي٧م سمٛم يييي٤م،ة أًم٘م٤م يييي٤م اًمرضمييييؾ 

وطمٙمؿ قمغم ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٗم٤ًمق سم٠مسؿ ُمرشمدونو ًمٙمـ  يذا ٓ يقضميد ظميله ومٙميري 

ٛم ي٤م،اهتؿ وسمٙمريٌٝمؿ وقم٘م٤مئدي سمٞمٜمٜمي٤م وسمٞميٜمٝمؿو وسما٤مصي٦م وأٟمي٧م سميل ؿميؽ أقميره سم

أسييؿ يٍمييطمقن سميي٠من قم٘مٞمييدهتؿ قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمًييٚمػ اًمّميي٤مًم  ظم٤مصيي٦م ذم ُمقوييقع 

 اًمرٙمٗمػم وأسؿ ود ا قارجو وأسؿ ٓ يٙمٗمرون سمٙمٌػمةو أًمٞمس يمذًمؽع
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 سمغم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

وميي٢مذا يميي٤من  ييذا إصييؾ سميي٤مرك ام ومٞمييؽ ُمقضمييقد سمٞمٜمٜميي٤م مجٞمٕميي٤ًم طمٞمٜمتييذ إذا  اًمِمييٞم :

إسي٤م شميق ؿ ظميله اعمٕميروه قمٜميد ؿو طمٞمٜمتيذ ٓ وىمٗمٜم٤م قمغم قم٤ٌمرة ٕطمد ؿ ٟم٘ميقل 

ْيييقز سمييي٤مرك ام ومٞميييؽ أن ٟمرٛمًيييؽ اييي٤م وٟميييٜم٘مض اًم٘م٤مقميييدة اًمريييل  يييؿ ُمرٗم٘ميييقن ُمٕمٜمييي٤م 

قمٚمٞمٝميي٤مو وإٟميين ٟم يي٤مول أن ٟمقضمييد شمقضمٞمٝميي٤ًم ُم٘مٌييقًٓ ُمٕم٘مييقًٓ عم ييؾ  ييذا اًمٙمييلم اًمييذي 

يٛمٙمييييـ أن فيييي٤مًمػ اًمٕم٘مٞمييييدة اعمجٛمييييع قمٚمٞمٝميييي٤م سمٞمٜمٜميييي٤مو وىمييييد ذيمرٟميييي٤م ًٟمٗميييي٤ًم وأفمييييـ أٟمييييؽ 

ن  ييذا اًمٙمييلم ظمٓميي٠مو ًمييٞمس سم  ٜميي٤م  ييذا ظمٓميي٠م أو ٓو  ييؾ  ييق يمييلم  طميي٧م أيْميي٤ًم أ

ُميي لً ظمٓمييي٤موو أو قم٘م٤مئييديو ًميييٞمس  يييذا ُمقوييققمٜم٤مو ُمقويييققمٜم٤م أن  يي٤مت دًمٞميييؾ ُميييـ 

يملُمٝمييؿ اًمٍمييي  سميي٠مسؿ يٙمٗمييرون ُمرشمٙمٌييل اًمٙمٌييػمةو و ييذا ٓ يقضمييد سمييؾ اعمقضمييقد 

اًمٕمٙمييسو وميي٢مذًا  ييذه اًمٙمٚمٛميي٦م شمٗمنيي قمييغم وييقء شمٚمييؽ اًم٘م٤مقمييدةو وأٟميي٤م ذيمييرت ًٟمٗميي٤ًم أٟمييف 

ذا يملم ىمد يّمدر ُمٜم٤م ٟم ـ اًمذيـ ٟمٔمـ سم٠مٟمٜم٤م ٟمرتد ذم إصدار إطمٙم٤ممو ىمد يّمدر  

ُمٜم٤م  ء وًمًٜم٤م  ٜم٤مكو وُم٤م ومٙمرٟم٤م أن اًمٜم٤مس ؾمٞمٗمٝمٛمقن ُمٜمٝم٤م ظمله ُم٤م ٟمريدو ومٙميؾ 

ٚمًيٝمق ذم اًمرٕمٌيػم قمين يًير٘مر ذم ىمٚمٌيف وذم داظميؾ ٟمٗمًيفو ًمٙميـ أٟمي٤م ًمإٟم٤ًمن ُمٕميرض 

في٤مًمػ ُمي٤م ٟمٕمروميف قمٜميف ُميـ أٟميف ٓ ٤م أن اًمرضميؾ ٝمياحل٘مٞم٘م٦م  يذه اًمٕمٌي٤مرة أٟمي٤م ٓ أومٝميؿ ُمٜم

يٙمٗمر اعمًٚمؿ سم٤مرشمٙم٤مب اًمٙمٌػمةو وأٟمف يدٟميدن أن شمٙمٗميػم ُمًيٚمؿ سمٙمٌيػمة  يق ُميذ ٥م 

 ا قارج و ق ود ؿ  اطم٦م.

إذًا: ومٕمٚمٜميي٤م خمييرج ييي٤م أظمييل أٟمييف ٟم ٛمييؾ  ييذا اًمٙمييلم قمييغم  ء ُمييـ ُمٕمٜمييك ٟم ييـ 

ٟمرٗمييؼ قمٚمٞمييف و ييق ىمٚمٜميي٤مه ؾميي٤مسم٘م٤ًم أٟمييف يٗمٝمييؿ ُمييـ ًمًيي٤من  يي١مٓء اًمٗمًيي٤مق أسييؿ يًيير ٚمقن 

ذًمييؽ اًمٗمًييؼ واًمٗمجييقر سم٘مٚمييقاؿو ٓ وام  ييق خمٓمييل  يي٥م أٟمييف خمٓمييل ًمٙمييـ ًمييٞمس 
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خمٓميييل ذم اًمٕم٘مٞميييدةو خمٓميييل ذم احلٙميييؿ قميييغم ؿمييياص ُميييـ اًمٜمييي٤مسو يٕمٜميييل أٟمييي٧م 

شمٕمره ضمٞمدًا أن اًم٘م٤م  اًمنمقمل اًمذي َيٙمؿ سمن أٟميزل ام َيٙميؿ سم٘مريؾ ُميـ ىمريؾ 

قمٛمييدًاو ًمٙمييـ سمٜميي٤مء قمييغم ؿمييٝمقد ىمييد يٙمقٟمييقن ؿمييٝمقد زورو وم ٙمييؿ سم٘مرييؾ ٟمٗمييس سمريتيي٦م 

 .أه اًمذي أىم٤مم اًم٘مرؾ قمٚمٞمف ًمٞمس ظمٓم٠مً ًمٙمٜمف خمٓملو خمٓملو ًمٙمـ ُمٌد

وم٢مذًا: سم٤مرك ام ومٞمؽ ٟم ـ ٟمريد أن ٟمٛمًؽ إصقلو ٓ ٟمريد أن ٟمٛمًؽ اًمٗميروع 

اًمرييل شمٓمٌييؼ قمييغم إصييقل صييقاسم٤ًم أم ظمٓميي٠ًمو وًمييذًمؽ وم٠مٟميي٤م أٟمّميي  أٟمييف ُميي٤م دمٕمييؾ ُم ييؾ 

قن قمٚمٞمٝمي٤مو  ذه اًمٙمٚمنت ؾم٥ٌم ومرىم٦م سمٞمٜميؽ وسمٞميٜمٝمؿو ُمي٤م دام أن إصيقل أٟميرؿ ُمرٗم٘مي

صمييؿ ُميي٤م ذيمرشمييف ًٟمٗميي٤ًم سم٤مًمٜمًيي٦ٌم ٕظمٞمٜميي٤م وأىمييقل أظمقٟميي٤م ذم اًمٖمٞميي٥م: ٕٟمييف ُميي٤م أٟميي٤م قمرومرييف وٓ 

 ييق قمرومٜمييل و ييق.. ؾمييٗمر احلييقازمو وم٠مٟميي٧م ذيمييرت سم٠مٟمييف ُمييـ ضمٝميي٦م يٗمييرق سمييلم اًمٙمٗميير 

آقمر٘م٤مدي واًمٙمٗمر اًمٕمٛمكمو ًمٙميـ ُميـ ضمٝمي٦م أظميرى ٓ يٗميرق سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًمٚم ٤ميمٛمٞمي٦م م 

إُمٕمي٤من اًمٜمٔمير: ٕٟميف أيْمي٤ًم ٟم يـ ٟم٘ميقل:  قمز وضمؾو أٟمي٤م أفميـ  يذه ُمقويع َيري٤مج إمم

احل٤ميمٛمٞم٦م م ٓ شم٘مٌؾ اًم٘مًٛم٦مو ومٚمٕمٚمف يٕمٜمل  ذاو أُمي٤م أٟميف َيٙميؿ أٟميف يميؾ ُميـ ظمي٤مًمػ 

اًمنمع ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م ذم طمٙمقُم٦م ُم٤م ومٝمق يم٤مومرو ُم٤م أفمـ أن اًمرضمؾ ي٘مقل  ٙمذاو ومٝمؾ 

 أٟم٧م قمٜمدك دًمٞمؾ قمغم  ذاع

أٟميي٤م ىمييد ذيمييرت ... ييي٤م ؿمييٞم  أٟميي٤م أريييد أن أىمييقل ومييٞمن يرٕمٚمييؼ سميين ُم٣مييو ُمداظمٚميي٦م:

قمٜمييدُم٤م ؾميي٠مًمرٜمل  يييؾ  ييؿ فيي٤مًمٗمقن ذم اًمٕم٘مٞميييدة أم  ييؿ ُمٕمٜميي٤مو وم٘مٚمييي٧م ًمٙمييؿ ُمٕمٜمييي٤م ذم 

اًمٕم٘مٞمييييدة ومييييٞمن ئمٝمييييرو وإٟميييين  ييييؿ ذم اعمييييٜمٝم٩مو وأٟميييي٤م أفمييييـ أن اًمٕم٘مٞمييييدة ضمييييزءًا ُمييييـ 

اعمٜمٝم٩مو ًمٙمـ ىمٚم٧م زم ذم ُميقـمـو ىمٚمي٧م ًميؽ ًمٙميـ  يق فمٝمير ُميٜمٝمؿ سمٕميض إىميقال 

دة ا يقارج ُمي لًو ٟمٕميقذ سمي٤مم اًمرل ٟمٔمـ أس٤م تس اًمٕم٘مٞمدةو ًميٞمس أسيؿ يرٌٜميقن قم٘مٞمي
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وٓ ٟمرٝمٛمٝمؿ اذاو وٓ أفمـ أن ُم ؾ ؾمٚمنن و ق قم٤مىمؾ وُمرٕمٚمؿ ُم٤م أفمٜمف يرٌٜمك ُم يؾ 

 يييذه اًمٕم٘مٞميييدة اًم٤ٌمـمٚمييي٦م اًمزائٗمييي٦مو ًمٙميييـ  يييذا اعميييقـمـ أٟمييي٤م ذم وضمٝمييي٦م ٟمٔميييري يييي٤م ؿميييٞم  

ويٛمٙميـ أيمييقن خمٓمييلو أٟمي٤م ذم وضمٝميي٦م ٟمٔمييري  ييذا اعميقـمـ  ييذه قم٘مٞمييدة ا ييقارجو 

لم ظمٓمييييي٠مو أردت أن أؾميييييردركو اعميييييقـمـ اًميييييذي ُميييييـ أضميييييؾ  يييييذا أىميييييقل  يييييذا اًمٙمييييي

 أؾمٛمٕمرٙمؿ إي٤مه ومٞمن يرٕمٚمؼ سم٤معمًراػ سم٤معمٕمّمٞم٦م.

ييي٤م أظمييل ومنييٟم٤م آؾمييراٗم٤مه ىمييد يٙمييقن ىمٚمٌٞميي٤ًم وىمٚمٜميي٤م سميي٠من ًمًيي٤من احلييي٤مل  اًمِمييٞم :

 أٟمٓمؼ ُمـ ًم٤ًمن اعم٘م٤مل. ٟمٕمؿ.

وم٠مٟمييي٧م شمًيييرٓمٞمع أن ختٓمتيييف ذم  يييذه ا زئٞمييي٦مو ًمٙميييـ ٓ شمًيييرٓمٞمع أن ختٓمتيييف ذم 

 اًم٘م٤مقمدة.

ظمٓمتيف ذم اًم٘م٤مقميدةو أٟمي٤م أىميقل  يذه ا زئٞمي٦م يي٤م ؿميٞم و  يذه ا زئٞمي٦م ُم٤م أ ُمداظمٚم٦م:

 و ذا اًمٙملم  ذه قم٘مٞمدة قمٜمد ا قارج.

 ًمٞم٧ًم قم٘مٞمدة  ذهو  ذا طمٙمؿ. اًمِمٞم :

اًمييذي ومٝمٛمرييف أٟميي٤م ُمييـ يملُمييفو  ييق ُميي٤م َيٙمييؿ قمييغم رضمييؾ سمذاشمييف...  ييق  ُمداظمٚميي٦م:

ي٘مًؿ اًمٜم٤مس أصٜم٤مه وي٘مقل أن  ذه اًمٗمت٦م طمٙمٛمٝم٤م يمذا  ؿ ظم٤مًمدون خمٚميدون ذم 

ًمٜميي٤مرو أٟميي٤م أرى أن  ييذا ظمٓميي٠م ٓ َيٙمييؿ قمييغم ؾمييٚمنن سم٠مٟمييف يرٌٜمييك قم٘مٞمييدة ا ييقارجو ا

يمٞمييػ وٟم ييـ ُم ييؾ ُميي٤م شمٗمْمييٚم٧م ييي٤م ؿمييٞم  ٟمًييٛمع ُمٜمييف وُمييـ همييػمه أسييؿ يٌرٕمييدون قمييـ 

 ا قارجو وأسؿ هلؿ ُمقاىمػو و.. إمم ًظمرهو  ذا ٓ ؿمؽ ومٞمف.

ًمٙمييـ أٟميي٤م إٟميين أردت وم٘مييط ىمٚميي٧م ُمٕمييؽ ُمييقـمـ ُمييـ ُمييقاـمـ اًمرييل ٟماِمييك أن ذم 
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 يًرجر ؿ اًمِمٞمٓم٤من ظمّمقص٤ًم وأسؿ ف٤مًمٗمقٟمٜم٤م ذم اعمٜمٝم٩م.اعمًر٘مٌؾ 

 ُم٤م يم٤من  ذا اًمٓمٚم٥م ي٤م أظمل سم٤مرك ام ومٞمؽ. اًمِمٞم :

 أٟم٤م  ذا اًمذي ومٝمٛمرف ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م يميي٤من  ييذا اًمًيي٥ٌم سميي٤مرك ام ومٞمييؽو أٟميي٧م ًمييؽ أٟميي٧م شمييرٙمٚمؿ يميين شمِميي٤مء  اًمِمييٞم :

ـ ًمٙميييـ ًميييٞمس ًميييؽ أن دمٞمييي٥م قمييين د شمًييي٠ملو ًميييؽ أن شميييرٙمٚمؿ يمييين شمِمييي٤مءو ًمٙميييـ ٟم ييي

 ؾم١ماًمٜم٤م يم٤من واو ٤ًم وشمٙمرر ؾمٛمٕم٤ًمو أقمٓمٜم٤م...

 (  00:  21: 48/ 606) اهلدى والنور /

 ليس يف اهلدى والنور 607وشريط 
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